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மகாக���, �ர��� க���…
-எ�.ஏ.ெப�மா�

��ரவ� 10, 2020

…

இ��ய ��தைல� ேபா���, இ��ய க����� இய�க���

வரலா���� கைல இல��யவா�க�� ப�� மக�தான�. கா��ர�,

கா��ர� ேசாச��� க��, க����� க�� என அ��த��த

வள���� க�ட��� க���ச இய�க�ைத வள��ெத��ப��

க�ஞ�க�, எ��தாள�க�, கைலஞ�க� என கைல இல��ய�

�ைற�ன� ஆ��ய ப�க� எ�ெற��� �ைன��ர�த�கைவ. நா�



��வ�� எ�ண�ற கைல இல��யவா�க� இ�த� ப��ய��

இ���றா�க�. அவ�க�� �த�ைமயானவ� மகாக� பார�. ர�ய�

�ர�� நட�த�டேன அைத ேபா��� �க��� உல��� அ���த

மக�தான க�ஞ� அவ�. பார�ைய� ��ப�� த�� ம��� ஒ�

ெப��பைடேய �ர���� க��ய� �� வ�த�. க���ச இய�க���

இைண�� பா�டா� ம�கேளா� ��ற�. த�� ம�ைண� ேபாலேவ

நா� ��வ�� ��ேபா�� எ��தாள�க� க����� க���� பா�

த�கள� கவன�ைத� ெச���ன�. க����� க��ேயா� இர�டற�

கல�தன�. ��ேபா�� எ��தாள� ச�க�, இ�டா என ������ கைல

இல��ய உலக� க���ச�ைத� பர��ய காலமாக அ� மல��த�.

இ��ய க����� இய�க வரலா��� ஒ� ெபா�ேனா�யமாக கைல

இல��ய வா�க�� ப�க��� எ�� அ��யாய� �க��ற�. அ�த

மாெப�� அ��யாய��� �ல ப��கைள இ�� த��றா�, த�ழக கைல

இல��ய உல�� ��ன�� ஏ�க�� ஒ�வ�� மா���ய, இல��ய

ஆ�ைமக�� ஒ�வ��, மா����� க����� க���� ��த�

தைலவ�மான எ�.ஏ.ெப�மா�.

எ�ைடய �ர��� �ற�த ���ரம�ய பார� ஒ� ஆ��கவா�யா�

வள��� ேதச ப�தரா� மா� ��தைல� ேபா� பாட�கைள வ��தவ�.

சா�, மத�க��ெக�ராக��, ெப� ��தைல�காக��, �த� �ர�

ெகா��தவ�. �ர��, ெபா��ைடைம ேபா�ற வா��ைதகைள ம�க�ட�

ெகா�� ேச��தவ�. ர�ய� �ர��ைய பாரா�� பாமாைல ���யவ�.

ர�யா�� ��ரவ� �ர�� ேதா��யைட�த��, பார� “நம� ��ய�



ேதாழ�க�� உ�னதமான �ய��க��� ஈச� ��வ��

��வானா�க” எ�� எ��னா�. ��� அ�ேடாப� �ர��

ெவ��யைட�த��,

“மாகா� பராச�� உ��யநா� 

���கைட�க� ைவ�தா� அ�ேக 

ஆகாெவ� ெற��த�பா� �க��ர�� 

ெகா�� ேகால� அல� ���தா�

இர�ய� ேபா� அரசா�டா� ெகா��ேகால� 

ஜாெர��ேப� இைச�த பா�

அ�ைம��� தைள��ைல, யா���ேபா� 

அ�ைம��ைல, அ�க! எ�றா� 

இ�ப�ட �வ�ேபால க����தா� 

��த�க� எ�க மாேதா!”

ர�ய� �ர��ைய வரேவ�ற� ம��ம�ல, ெபா��ைடைமைய

வரேவ���, இ��யா���, அ�த� �ைலைம வரேவ��ெம���

����ய பார�….

“��ப� ேகா� ஜன�க�� ச�க� 

��ைம��� ெபா��ைடைம 

ஒ���லாத ச�தாய� 

உலக��� ேகா���ைம” 



-எ�� பா�னா�. 

அவர� பாட�க��, உைரநைட�� �த��ர� ேபா�� ப�ேக��மா�

ம�கைள அைற�� அைழ�த�. ����� ஏகா�ப��ய���ெக�ராக

ேபாரா� நா� ர�த ெவ�ள��� ம��தா��, ப��ைற ேதா��� �ைல

வ�தா��, இ���� ெவ�� ெப�ேற ��ேவா� எ�றா� பார�.

�த��ர� வ�வத�� ��ேப…..

“ஆ�ேவாேம- ப��� பா�ேவாேம 

ஆன�த �வத��ர� அைட����ேடாெம��, 

பா��பாைன ஐயெர�ற கால�� ேபா�ேச - ெவ�ைள� 

பர��ைய� �ைரெய�ற கால�� ேபா�ேச - ��ைச 

ஏ�பாைர� ப���ற கால�� ேபா�ேச - ந�ைம 

ஏ��ேபா��� ஏவ�ெச��� கால�� ேபா�ேச 

எ��� �த��ர� எ�பேத ேப�� - நா� 

எ�ேலா�� சம� எ�ப� உ��யா��” 

- எ�� பா�னா�. 
***********************************

மகாக� பார�ேயா� ப�தா�� கால� இைண�� அவ�ட����

ஞான� ெப�றவ�. அதனா� கனக ���ர��ன� எ�ற தன� ெபயைர

பார�தாச� எ�� மா��� ெகா�டா�. 1891� ���ேச��� �ற�த இவ�,

பார�ைய� ேபாலேவ ேதச ப��, �ட ந���ைக எ����, ப��த��,

சா�மத எ����, ெப� ��தைல எ�� 103 ��கைள எ�� ���தவ�.

இ��ய �த��ர�ைத ேந��தவ�. 



பார�ைய� ேபாலேவ பார�தாச�� ெபா��ைடைம ெகா�ைகைய

வ�����னா�. 

“��யேதா� உலக� ெச�ேவா� - ெக�ட 

ேபா��� உலக�ைத ேவெரா� சா��ேபா� (��ய) 

ெபா��ைடைம� ெகா�ைக �ைசெய��� ேச��ேபா� 

��தேமா டைதஎ�க� உ�ெர�� கா�ேபா�” 

- எ�� பா�னா�. 

ெதா�லா�க�, �வசா�க� ப����, ஏைழ, எ�ய ம�கைள� ப����

க�ஞ� �க�� கவைலேயா� பா���ளா�. அவ�கைள� பா��� இ�த

உலக� உ�க�ைடய� எ�� ��னா�. 

“���ர� ேசாைலகேள! உைம ந��

���த இ�பா��ேல - ��ன� 

எ�தைன ேதாழ�க� ர�த� ெசா��தன 

ேரா! உ�க� ேவ��ேல!” 

��� ந�ைச, ��ைசெய�லா� ெபா��� இ��த�. ஆனா� அைத

ம�ன�க� ைக�ப�� �ராமண�க����, ேவளாள�க����

வழ��ன�. இதனா� �வசா�க� ��களா�ன�. அவ�கைள� �ர��

�ல� �ர��க� ெகா��தன�. அ�ம�க��� ப��த�� ஊ��

����ண�� ஏ�ப��� அவ�க� வா��� ஒ�ேய�ற��, ஏைழ,

பண�கார� இ�லாத உலக�ைத உ�வா�க�� ����னா�. 

“ஆ���றா� உலக�பா! ேயா���� பா�! 

ஆ��பா�ட� கார� இைத ஒ�பார�பா! 

ேதட�பா ஒ�வ�ைய எ�� ெசா�ேன� 



ெசக�த�ப� ேயா���� ��த� ேசா��தா� 

ஓட�ப ரா����� ஏைழய�ப� 

உைதய�ப ரா���டா�, ஓ�ெநா���� 

ஓட�ப� உயர�ப� எ�லா� மா� 

ஒ�ப�ப� ஆ���வா� உணர�பா�!” 

- எ�� வ�����னா�.

அட�� ஒ��� ���� தைரைய க��� �ட�காேத.

ெபா������யா�, ��ைம� ேதைரயா� ஆைமைய� ேபால அட��

ஒ��� �ட�காேத. ேதாைள உய���, �ட��க� ���, �ைசைய ����

ேமேல ஏ�� எ�� ஏைழக��� அ�����னா�. 

பார� தாசைன �ர���க�யாக மா��ய� பார��� ெதாட��, ���ேச�

வா��, ெப�யா� ஈேவரா�� �யம�யாைத இய�க� இ����ேம

ஆ��. பார� சா�, மத ேபத�க��� அ�பா��ப�டவ�. �த��ர�,

சம��வ�, சேகாதர��வ� ���� �ெர�� �ர�� உல��� வழ��ய

உய��த ேகா�பா�க�. இவ�றா�� ெப�யா�� தைலயாய�

ெகா�ைகயா� �ட�தன எ���� - இ�த� தா�க�களா�தா�

�ர���க�ஞராக மா�னா�.

“இ��டைற�� உ�ளதடா உலக�, சா� 

இ����ற ெத�பா�� இ���� றாேன!” 

- எ��� ப��த�� ��தைனகைள �ழ�ைதக��� �ட தாலா�� �ல�

எ������னா�. “சா��� ெபா���� சா� எ�� ����வா� - நா�

க��ற�� நைக�� � க��ற��” எ�� பா��றா�. 



கணவ� இற��ேபானா� ெப�ைண ைக�ெப� என��� வைத�ப�

இ�� வழ�கமான�. இ�த ைக�ெப�கைள ம�மண� ெச�ய ஏ�பா�

ெச�� வா�வ��க ேவ��� எ�றா�. ந���� ெப�க�ைடய

இதய�ைதேய வா� ெகா�� ச�க� �ைத��ற�.

“ைக�ைம என��� - அ�ெப�� 

ைக��� ��ேவலா� 

ந��ன� ெப��ல��� - இதய 

ந��� பா�����ேறா� 

ெச�ைம �ைலய�ேயா� - ெப�க�� 

��தைய வா����ேறா� 

இ�ைம இ�ப� ேவ�ட� - உ��� 

இய�ைக எ�ற�ேயா�.” 

- எ�� ெப� ��தைல,

ெப� உ�ைமக��காக ஏராளமாக எ����ளா�. ஏராளமான

க�ைதகைள�� எ��ேயா�, �ல �ைர�பட�க���� கைத, வசன�,

பாட�க� எ����ளா�. ெப�யாேரா��, ப��த�ேவா�� இர�டற

கல�� ��றா�. �ரா�ட இய�க��� �ல� அவ�ட� பார� �ற�பா�

�ராமண�; ஆனா� ��க� சனாதன�ைத எ����� இய�க��� �ர���

க�ஞ� ‘�ராமண��� தாச� எ�ற ெபா��� பார� தாச� எ�ற

ெபய� ைவ�த� தவ� எ�� �ல� �ைற��ன�. இைத� ேக��

பார�தாச� ெவ��ெட��தா�. பார�ைய� கா���� சா� அைம�ைப

சனாதன�ைத ஒ��க பா�யவ� ேவ� யா� எ�� அவ�கைள �����



ேக�டா�. அவ� கைட� வைர பார��� தாசனாகேவ வா��தா�. 

ந�லவ� நா��ைன வ�லவ� தா����� ந�� மன�பா�ைம

ஒ��க�பட ேவ���. ெச�வெம�லா� ெபா�வாக ேவ��� எ���

��ய உல� ெச�ேவா� எ��� க�ஞ� பா�ய பார�தாச�.. 

பார��� �ற� த�ழக��� உைழ�பா� ம�க�� ெந�ச�க��

�ைல�� ���றா�.



இல��ய ேமைத ேதாழ�
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த�ழக��� க����� க���� ெதா��ச�க�, கைல இல��ய

வா�க�� ம�ற� இவ�ைற க�� வள��த தைலவ� ேதாழ� �வான�த�.



அவ� க�ஞ�, நாவ�ைம பைட�த ேப�சாள�, ேபாரா�, எ�ைம��

��னமா� �க��தவ�. உய��ைல� ப��க�, க���க��

மாணவ�க�ைடேய ேப� அவ�கைள மா���ய���பா� ஈ��தவ�.

அவ� ேப�ைச� ேக�பத�� ஆ��கவா�க� உ�பட அைன�� அர�ய�

க���ன��, ெபா�ம�க�� வ�� ��வா�க�. அவர� ேப��� பா�

இல��ய��, பா� அர�ய�� ����.

�ைள�� ப�� �ைல�ேல ெத��� எ�ப�ேபா� அவர� �ற�த

ஊரான �த�பா���� �ய����க �வா� ேகா��� ��டைல

ப���த��� சம��வ�ைத �ைலநா��யவ�. சா� ம��� ��டாைம

ெகா�ைகக��ெக�ராக ேபாரா�யவ�. ஒ�பதா� வ��� ப����

ேபாேத க�ைத, நாடக�, நாவ� எ�த� �வ��னா�. ேம� சா��ன�

வ���� ���� ஒ� அ�ஜன ��வைன அைழ��� ெகா�� ேபா�

�ர�� ெச�தா�. அதனா� அ�த ஊரா� �வாைவ �ல��ைவ�தன�.

இதனா� தா�, த�ைதய�ட� பைகைம ஏ�ப��, ப��ைப ���� ���

��ைட ��� ெவ�ேய� ��டாைம�ெக�ராக ஆலய�

�ரேவச�கைள நட��னா�. ேசர�மாேத��� வ.ேவ.�.ஐய� நட��

வ�த பர�வா� ஆ�ரம��� �ராமண மாணவ�க��� ம��� த�

இட��� உண� ப�மா�� வழ�க�ைத எ���� ெப�யா� நட��ய

ேபாரா�ட��� ேதாழ� �வா கல�� ெகா�டா�.

காைர��� அ��� �ராவய� எ�ற �ராம��� கா�� ஆ�ரம�ைத

ேதா����தா�. சா� ேவ�பா��� ஆ�க�� ெப�க��

சம��வமாக அ�� க�� க�றன�. அ�� வ�த வ.உ.�த�பர� ��ைள



ெப�க�� �ர� ப�� �வா ேப�யைத� ேக�� �க�� பாரா��னா�.

“அ��பவ�க��, ெக��பவ�க�� �த��ர�ைத� ெபற ��யா�.

�வான�த� ேபா�ற �ல� இ��தாேல ேபா��” எ�� வ.உ.�. �க���

��னா�.

மகா�மா கா���� தைலைம�� 1922� நைடெப�ற ஒ��ைழயாைம

இய�க��� ேபா�தா� �வா அர�ய�� �ைழ�தா�. �வா�� கா��

ஆ�ரம���� மகா�மா கா�� வ�தா�. கா�� ஆ�ரம�ைத பா������

�வா�ட� உ�க��� எ�ன ெசா�� இ���ற�? எ�� ேக�டா�.

அத�� �வா, இ��யா தா� என� ெசா�� எ�� ப�ல��தா�. மகா�மா

“இ�ைல, இ�ைல ��க�தா� இ��யா�� ெசா��” எ�� ��னா�.

ெப�யா�� �ய ம�யாைத இய�க��� ேச��� அவ�ட� ேச���

ெசய�ப�டா�. அ�சமய��� �யம�யாைத இய�க� தைலவ� ெப�யா�,

ர�ய நா����� ெச�� ���� எ��� சமத�ம� �ர�சார� ெச��

வ�தா�. இ��ய� ெபா��ைடைம இய�க வரலா��� �க ���ய

இட�ெப�ற தைலவ� ��காரேவல� எ�� ��தைன� ெச�ம��

ெதாட�பா� �வா��� த��வ அ��பைட�� �ல ெத��க�

ஏ�ப�டன.

“நா� நா��க� ஏ�?” எ�ற பக����� ��தக�ைத த��� ெமா�

ெபய��த ��ற���காக �வாைவ��, ெவ���டத�காக ெப�யா��

அ�ண� ஈ.ெவ.���ணசா�ைய�� ெவ�ைளய� அர� ைக�

ெச�த�. க����� தைலவ� ��காரேவல� ெப�யா�ட� இைண��

ெசய�ப�டா�. அவ� �ல� �வா��� மா���ய� அ��கமான�. �வா



ெப�யா�ட���� ���� 1935� �ய ம�யாைத சமத�ம� க��ைய

�வ��னா�. இ�� ேதாழ� எ�.ஏ.டா�ேக கல�� ெகா�� இ�த�

க��ைய கைல����� கா��ர� ேசாச��� க���� இைண�மா�

வ�����னா�. 1936� த��நா� கா��ர� ேசாச��� க��

மாநா��� அத� ெபா�� ெசயலாளராக �வா ேத�� ெச�ய�ப�டா�.

ப�பா����� த�ழக��� க����� க��ைய உ�வா�க

எ�.�.கா�ேட வ�தா�. அ�� ைஹத�கா�, ��தர�யா, ஏ.எ�.ேக,

�.��வாசரா�, �.ராம���� ஆ�ேயா�ட� இைண�� �வா

ெசய�பட �வ��னா�. 1936 �த� த�ழக� ��வ�� நட�த

ெதா�லாள� ேபாரா�ட�க�� ப�ேக�� பல�ைற ைகதானா�. அ�

ப�சாைல� ெதா�லாள� �த� ர��ேவ� ெதா�லாள� வைர அவ�

ப�ேக�காத ேபாரா�ட�கேள இ�ைல. தன� உண�����க உைரகளா�

ேபாரா�வத�� ெதா�லாள� ெந��� கன� ���னா�. பார���� ��,

பார� வ��� ��� த�� ெமா����, த�� இல��ய�����,

த�ழக����� பா�ப�ட த��ெப�� தைலவ� �வாேவ.

ம�டப�க������, மாநா��� ப�த������ ம�றவ�க� பார�

�க� பா�� ெகா����த கால��� பார�ைய, பார��� �ரைல

பாமர�க�ட���, ெதா�லாள�க�ட���, ப��த மகாசைபக���

�வா �ழ��னா�. அர�ய� ெசா�ெபா�வானா��, ெதா�லாள�

ேபாரா�ட உைரயானா�� பார��� வாசக�கைள இைண��� பர��ய

ெப�ைம �வா��ேக த� உ�ைமயா��. க�ப�, இள�ேகா,

��வ��வ� ேபா�ற த��� ெப�� பைட�பா�க��



பைட��க���� ��� ��ெத��� அைத� ப�ேவ� ேகாண�க��

த�� ம�க���� பட� ����� கா��னா�. தா�� ஒ� �ற�த த���

க�ஞராக� �க��� க�ைதகைள எ�� ெவ���டா�. 1937ஆ�

ஆ�� ஜனச�� ப���ைகைய �வ��னா�. �வா�ட� �.ராம����,

ஏ.எ�.ேக, ��ேகச� ஆ�ய ேதாழ�க� அவ��� உத�ன�.

கைலஞ�க� �.ேக.ச��க�, கைலவாண� எ�.எ�.���ண�,

எ�.�.சர�ரநாம�, எ�.ஆ�.ராதா ம��� பல கைலஞ�க�ட� ���த

ந��ட� இ��தா�. அவ�க�� க���� பல வ�க�� உத�ன�.

த�ழக��� கைல இல��ய ெப�ம�ற�ைத உ�வா��னா�. 1952

ேத�த�� வடெச�ைன ெதா���� ��� ெவ�� ெப�� எ�எ�ஏ

ஆனா�. ச�டம�ற��� த��� �த�� ேப�யவ� இவேர. 16.1.1963�

��� உட�நல� �ைற�னா� �வா காலமானா�. அவர� ேப�ைச�

ேக�டவ�க�� கா�க�� இ��� அ�த ��ம��ர� ஒ����

ெகா�����ற�.



இல��ய� தட� ப��த
ெதா.�.�.ர�நாத�
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எ��தா ள� ��ைம��தனா� தன� வா�� எ�� அ���க�ப�ட

ேதாழ� ெதா.�.�.ர�நாத� �மா� 60 ஆ��க� இைட�டாம�



இட�சா� இல��ய ப�யா��யவ�. கைத, க�ைத, நாவ�, நாடக�,

�ம�சன�, வரலா�, ம����க� எ�� 22 ெப�ய ��கைள எ��யவ�.

ேபாரா�� ெதா�லா�கைள நாவ�� ைமய���� ெகா�� வ�த

சாதைனயாள�. பார� ப�� �க� �ற�த ஆ��கைள ெச�தவ�.

இல��ய�ைத ச�தாய ேநா��� ஆ�� ெச�தவ�. இல��ய��� �ல

ஆ��க� ேபா��கைள எ���� இ�ைறய த�� �ம�சன��� தர�ைத

ேம�ப���யவ�.

ேதாழ� ர�நாத� 20.10.1923� ��ெந�ேவ��� �ற�தா�. இ���

க����� இ�ட���ய� வைர ப��தா�. தன� சகேதாழரான

ராஜர��ன��ட� இைண�� மா����� மாணவ� இய�க� எ�ற

ெபய�� மா���ய� க����கைள ‘ைச�ேளா’ ெச�� ஜவக� வா�ப�

ச�க� �ல� ��ேயா���� பர�� வ�தா�. 1942� ெவ�ைளயேன

ெவ�ேய� எ�� இய�க� நா� ��வ�� ��ரமைட�த�.

ெந�ைல�� க��� மாணவ�க��, உய��ைல�ப�� மாணவ�க��

ஊ�வல� நட��ன�. ஊ�வல��� �� ேபா�� க�ைமயான த�ய�

நட��ய�. ெதா.�.� உ�பட பல�� காயமைட�தன�. �ல நா� க���

ஒ� ெபா����ட��� ேப�யத�காக அவைர� ைக� ெச�� இர��

மாத� �ைற�லைட�தன�. அ�ேதா� அவ� ப��ைப ���த

ேவ��யதா���. இேத கால��� ெந�ைல மாவ�ட���� க�����

க���� அைம�பாளராக வ�த �.�.��த� ெதா.�.��ட� ெதாட��

ெகா�டா�. ெதா.�.��� ஈ�பா� இல��ய��ேலேய அ�கமாக

இ��த�. எனேவ 1942 �தேல எ���� �ைற�� இற��னா�. 1944 -



45� �னம� ஆ��ய� ����� 1946 - 47� ��ைல ப���ைக��

ஆ��யராக��, 1948 - 52� ச�� ப���ைக�� �ைண ஆ��யராக��,

1954 - 56� சா�� ப���ைக�� ஆ��யராக�� 1967 - 88 வைர

ேசா�ய� நா� ப���ைக�� ��த ஆ��யராக�� ப�யா��னா�.

1953� ெவ�வ�த ப�ச� ப��� நாவ�. அ�த� கால���

ெபா��டைம இய�க�ைத ேநா�� ஈ��க�ப�ட இைளஞ�க��

கர�க�ெல�லா� தவ��த�. வைதப�� ைக ெநசவாள�கைள� �ர���

பாைத�� அைழ��� ெச��� அத� கதாநாயக�களான ச�க�, ராஜா

ஆ�ேயாைர ெதா.�.�. பைட�தா�. அ�த� கால��� �வசாய����

அ��த ெப�ய ெதா�லாக� ைகெநச�� ெதா�� இ��த�. ம��ய,

மா�ல அர�க�� ஜ��� ெகா�ைகயா� அ�த� ெதா�� கட�த அைர

��றா��� ெப�மள� அ�����ட�. மான�ைத மைற�க ஆைட

ெந��� ெநசவாள�க� த�க� மான�ைத இழ��

��ைசெய��பைத��, த�ெகாைல ெச�வைத�� இ�நாவ��

ெவ��ப�����ளா�. இத��� காரணமானவ�கைள�� அவ� ���க

அ�பல�ப�����ளா�.

“இ�த நா� உ��பட ேவ��மானா�, இ�� ஒ� ெப�� அ��� �ர��

ஏ�பட ேவ���. ம�க�� �ட ந���ைகக�� பழ�கவழ�க�க��

ேபாக ேவ��ெம�றா� அவ�க� ெந��� அ�� �ட� �ட

ேவ���,” “அ�� ேவ���, அ�த அ��� ெகா�ைக ெவ�� ெபற�

ேபாரா�ட� ேவ���. இ�லா��டா� ஒ��� நட�கா�. �ர�சார�

உண�ைவ�தா� ஊ�ட����. நைட�ைற இய�க�தா� உண���



ெவ��ைய உ�வா�க ����. ெகா�ைக��, நைட�ைற��,

��ைத��, ெசய�� ஒ��ப�டா�தா� �ேமாசன� உ��” எ��

ெதா.�.� ����ளா�. அவர� பார��� ெஷ���� எ�ற ஒ����

இல��ய� ���த ��ய��க �லா��. பார� : கால��, க����

எ�ப� அவர� ஆ�ற���க ஆ��கைள ெகா�ட ெப��லா��.

இ����� 1984� சா��ய அகாட� ��� �ைட�த�. கா����� தா�

நாவைல த�ழா��யத�காக ேசா�ய� நா� ேந� ப�� வழ�க�ப�ட�.

ப�ச� ப��� நாவ��, ர�நாத� ��கைதக�� பல ெமா�க��

ெபய��க�ப���ளன. ப�ச� ப��� ெச� ெமா��� ஐ�பதா�ர�

�ர�க� �த� ப���ேலேய ��பைனயான�. அவ� ��ைம���தைன

�க�� ேந��தா�. அவைர� ப���� அவர� பைட��கைள� ப����

எ�� ��ைம���தைன ஒ� இல��ய இய�கமா��னா�. எைத��

ஆ�� ெச�� ஆதார�கைள� ெபா�ைமயா�� ேத�� ேசக��த ��ேப

எ��� பழ�க� அவ��� இ��த�. அவர� ‘இள�ேகாவ�க� யா�?’

எ�ற ஆ�� �� நா�பதா��க� ஆ�� ெச�� எ�த�ப�ட�. ஏேனா

அ��� த��ல�� அ�க� ேபச�பட��ைல. “ம�த���� காத�

ஒ��தானா வா��ைக? காத� வா��ைக�� ஒ� அ�ச�. அத���

ப�க� ேந��தா�, வா��ைகேய அ�ேதா� ������ட� எ��

அ��தமா? ம�த��� வா��ைகதா� ல��ய�.” “த�ெகாைல ெச��

ெகா�வ� ஒ��� ���சலான கா�யம�ல. வா��ைக��

�ர��யைட�த எ�த� ைப��ய�கார�� ல�வாக� ெச��

ெகா�ள���ய கா�ய� அ�. த�ெகாைல எ�ப� ேகாைழ��



க���ப�� �த� �க�ட�. வா��ைக�� �ரம�கைள எ�����

ேபாராட� ���சல��� த�ைன� தாேன ஒ�வ� அ����

ெகா�வதா?” எ�� க�ைமயா� எ�ச���றா�.

ெதா.�.� இ��வைர தன� �ய�ைத இழ�காம� க��ரமாகேவ

வா��தா�. க����� க�� எ�ற அைம����� த�ைன உ�ப����

ெகா�டா�. இ� ஒ� அ��வமா��. அவர� ஆ�ர�கண�கான

��கைள எ�டய�ர� பார� �லக����� தானமா� வழ��னா�.

அைத� பா�கா�� இய��வ�� த�� ஆ�வாள�க��, இல��ய

ஆ�வல�க�� கவன� ெச��த ேவ���. ெதா.�.�.�� வா���

த�ைன �ைல����� ெகா�வத�கான சமரச���ைல. ��வத�கான

ச��க���ைல. அவர� இ�� நா�க�� ெந�ைல�� தன�

ெந���ய சகாவான ேதாழ� �.க.�.ேயா��, ��ேபா�� எ��தாள�

ச�க� கைல இல��ய� ெப�ம�ற� ேதாழ�கேளா�� ெந���ய ந���

ெகா��, இல��ய வா�ைவ� ெதாட��தா�. 30.12.2001� அவ�

மைற�தா�� அவர� பைட��க� ெதாட��� நம�� வ�கா���.

�ைல�� ����. ெதா.�.�.ர�நாத� எ�� மாம�த�� ெபய� ந�

ெந�ச�க�� �ைற������.
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�ர�� க�ைதகைள அ��� �தற�களா� ஆ��ப��க எ��ய ெந����

க�ஞ� த�� ஒ�. �ரா�ட இய�க��� ம��� வள���, ���



த�ைன ெச�ெகா� இய�க��� �ைல ����யவ�.

“க�� �ைனத�ேல பய� கா��� உல��ேல ச��ய ேப�ைகைய நா�

த�� �ழ���ேவ�; ஊைர எ���டேவ �ய� ஒ�ைற ெநா���டேவ

தாைர �ழ���ேவ� த�� சா� ����டேவ”

எ�� ��யேதா� �ரகடன� ெச�தவ� த�� ஒ�. ��ைவ ம���

�ற�� வள��� பார�, பார�தாச� அ�ெயா��� தன� க�ைத�

பயண�ைத� �வ��ய ��� தன�ெகன ஒ� த�ேன�லா� பாைத��

��ேன�� ெச�றவ�. ���ய காலேம வா��தா�� தன� க�ைத�

ெகா��ைன வானளாவ� பற�க��டவ�. ெவ�� கன�லைக�

பாடாம� நன�ல� ப�� ம��� பா�யவ�. ஏைழ, எ�ய உைழ�பா�

ம�க��காக தன� வா�ைவ அ��ப��த அவ� தன� க�ைதகைள��

அ�த ம�க��காகேவ பைட�தா�. வா��� ���க� ப��� ��யாத

ம�த�க���� தன� க�ைதக� �ல� ��ெதா� பா��� அைடயாள�

கா��யவ�. ர�ய� �ர��, �ன� �ர�� ேபால இ��� ஒ� �ர�� எழ

ேவ���; எ�யவ�க� �யர� எ�ெற��� அகல ேவ���;

இ���ள �தலா�க�, �ல��ர��க�� �ர�ட��� ��� க���

��யேதா� ச�தாய� காண ேவ��� எ�� ேபாரா�னா�. இத�� வா�

�ைனைய �ட� ேபனா �ைன வ�ைம வா��த� எ�பைத� தன�

ெச�ெசா� க�ைதகளா� ����தவ� த�� ஒ�. உலக�

பா�டா�க�� ��ய� �னமான ேம �ன� ப�� இ�� வைர யா��

எ�தாத ஒ�ப�ற க�ைத�ைன க�ஞ� த���ளா�.



“ெதா�லாள� சாதைனைய� ���� ெகா����� வாரா� ம� �ள�ேக

வ���வா� ேம�னேம! ��தஒ� ேக��ற�, ஊ� �ர�ட எ��பவ�

��த� அ���டா� ேபயா� அைல�ற�; ர�தெவ� ���த லாப

அர�க�க�� க��, ம�த� க��த��க ���ற�! �ல ெந���ைரயா�

����ற ைகக�னா� ஞால� ெதா�லாள� ந�லரைச�

ேதா����ேபா�”

எ�� பா�னா�. இ�ைற��� உலைக �ர�� வ��, ஒ�ெவா�

நா�ைட�� ��� �� அட�� வ�� அெம��க ஏகா�ப��ய�ைத�

க�ைமயாக� சா���ளா�. ��யா�� நக�� வா�ெத����ள ஆ�த

உ�ப�� ெச��� �தலா�க� ப�னா�� ேப� த�க� லாப���காக�

ேபா�கைள� ��� வ��றா�க�. அ�த மரண �யாபா�கைள�

க����,

“நாச� ���களா� ஞால� ெப�ேநாயா� வாச� ����ற

வா�ெத��� �ட���� ‘கால� ���யாக� கா�’ எ��

ெச�ெகா�ைய ஞால�ெத� �ைன�� நா����றா� வா�யர!”

எ�� க�ைத ஆரவார� ெச��றா�. ெதா�லாள��, உைழ���ற இதர

ப���ன�� த�கள� உ�ைமக��காக��, ேகா��ைகக��காக�

ேபாரா�� ேபா� ெபா�ம�க� ஒ��� ���றா�க�. �லேரா

�தலா���வ� �ர�சார�க���� ப�யா�� ேபாரா�ட�கைள எ��

நைகயா��றா�க�. �ல� ��யாம� எ����� ெத����றா�க�.

இவ�கைள� பா���� க�ஞ�,



“ெதா�லாள�க�� �யர வா��ைகைய ���ட� ெப�ய ��ட

ேபாரா�ட� ெதாட��ட� ச�க� ������ ேபா�� ஏ, ெச�த�ழா!

எ��ைட� ேசாதா! �, யா� ப�க�? ���ட ேவ���!

ெகா�ைளய����� ெகா�யவ� ப�கமா? ��ப����� ெதா�லாள�

ப�கமா? � யா� ப�க�

எ�� ேகாபமா� �னா� ெதா���றா�, ேம�� ேபாரா�ட�ைத

ஆத��காம� ஒ��� ��ேபாைர� பா���,

“ஒ��� ��பவ� ஊைமய�, ேப�ய� ேபைதய� ஆவ�! �ற����

�ேயா ஊன�லாத உய�வ��ைடேயா� எ��ைட� கடைமைய

உத��த�ள எ��ட ேவ�டாம! இ�ெபா�ேத � எவ� ப�க�?

எ��ய���வாேய!” எ�� அைற�வ� ����றா�.

க�ஞ�, க����� க���� உ���னராக இ��தவ�. 1948�

ெதாட��ய அட���ைற� கால��� க��� ப���ைகக��

ஆ��யராக, எ��தாளராக இ��தவ�. தன� எ����களா� அ�த�

கால��� ேபாரா�க��� உ�ேவக��, உ�சாக�� ஊ��யவ�.

கா�ைய வண��� ெத�ேவார� கைழ���தா�� �ைழ��� ஒ�

ஏைழ, வ�� வள��க� பாலகனா� த� மகைன� ெத�ைனமர உயர�

க�ப��� �ழல ைவ�� ேவ��ைக கா���றா�. ��வ� தவ�� �ேழ

���� சா�றா�. அ������ தக�ப�� சா�றா�. நம� க�ஞ�

மன�����றா�.



கா��� ���� கா�க��ைல �ட� க���கைதகைள ந��யதா�!

ேதைள�� பா�ைப�� ����வா� இவ� �ைம அைட��ேம

ெச���வா�!

க�ஞ� த�� ஒ� 40 வய� வைர தா� வா��தா�. ெகா�� ேநா���

ப�யா� உ�� ��தவ�. க����� க�ஞ�க�� ப���ேகா�ைட

க�யாண ��தர� அவ�க��� அ��தப�யாக அ�கமாக பாட�கைள

எ�� ���தவ� த�� ஒ�. ஆ�ய� ெகாண��த இ�� மத�

இ��யா�� நா�வ�ண ேபத�ைத உ�வா��ய�. �ற�பா�

ம�தைன� ��ட�தகாதவ� எ�� ஒ���ய�. ம�கைள மா�களா�

நட��� இ�ெகா�ைமகைள உ�வா��யவ�கைள� ப���

தா��த�ப�ேடா� ெந��கால� அைடயாள� காண��ைல. தைல��

எ���, ஆ�டவ� பைட�� எ��� ெநா�� ெகா�டன�.

இ��யா�� ேதா��ய ேலாகாயத�ைத��, ��த�, சமண� ேபா�ற

மத�கைள��, ம�க� ��ப��ய கால��� இ�த� ��டாைம�

ெகா�ைமக� �ைள�க��ைல. இ�மத�கைள அ��� இ�� மத�

ேகாேலா�ச வ�த�. இ�� மதெவ�தா� ��டாைம�� ஊ���க�

எ�� க�ஞ� ���யமா�� கா���றா�. த�ழ�க��� உல��

�ர��கர கா��கைளெய�லா� எ������ அேதேபா� இ�ேக��

உ�வா�க ேவ��ெம�றா�. �ன ம�க� ெச�த �ர��ைய��,

ெத��கானா �வசா�க�� �ரகாைதகைள�� எ���� ���றா�.

ஏைழ ம�க� உலைக ஆள வ�ேதா�, அ�ப�ேயா� எ�� மா�

த���றா�. நம� வ��கால� பயண� அைதேநா��ேய…
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கா�� சல�ைக க�� ைக�� ச�ளா� க�ைட�ட� ேமலாைட���

ெத��ேல ��� த�யாளா� தாள� ேபா�� ஆ�பா�, க�����

க�� �ர�சார��� ஈ�ப�டவ�. ச�க��� �ல�� ��டாைம�

ெகா�ைமைய க�ைமயாக எ���� பா�யவ�. ��டாைமைய த�மெந�

எ�� ��ய �� ச�கரா�சா�யாைர �ைற�� த�ள ேவ��ெம��

பா�யவ�. ேதாழ� ������ 1904ஆ� ஆ��� ஈேரா� அ���

ெவ�ேளா�ட� பர�� எ�ற �ராம��� நாராயண நா��, ெவ�கட�மா

த�ப��� மகனா� �ற�தா�. நா�கா� வ��� வைர ப������ ஆ�

ேம���, கைட ஊ�ய�, லாட� க��� ெதா�லா�, ெநசவா� எ��

வ�ைம�� வா�யவ�. 1942-ஆ� ஆ�� ஆக�� ேபாரா�ட���

கல�� ெகா�� உைற��� க����� க�� உ���னரானா�. தன�

�ய�ய���� ெத���, மைலயாள�, க�னட�, இ��, சம���த�

ஆ�ய ெமா�கைள ப��றவ�. த��� ஆ��த �லைம உைடயவ�.

அவராகேவ ெத��� ��� ஆ��, பா� ��ட� ேச��� த�யாளாக�

��� �ர�சார� ெச�வா�.

த�� ம�க� வ�ைம�� வா�வைத� பா��� “மா� �� உ�க���-

�� ம�ட ��ைச எ�க��� கா� ேதா�ட� உ�க��� - ெகா�ச�

ேம�� த��� எ�க��� பா�� பழ�� உ�க��� - ந�ச பைழய

ேசா�� எ�க��� ப��� பண�� உ�க���- �ன� பைழய க�த�

எ�க��� உடைமெய�லா� உ�க���- இ�� உைழ��� ம���

எ�க��� உலகெம�லா� உ�க��� - இ�� ஒ����ைல

எ�க���” - எ�� அவ� பா�� ேபா� ேக�ேபா� ம���� ஆ��ர�



ெகா�ப����. �ராம�க�� �வசா�க� ப�� �யர�க� கட���

வ����� ��� �ல�, ��, வாசைல ������ நகர�க����

ேபா� ���கார�களா� ��ேய��றா�க�. ஒ��வத�� ஓ� ஓைல�

��ைச �ட இ�லாத ஏைழ ம�கைள�ப�� -

“ந����� ெசா�தமா ெபா�� இ���� ந���� ெசா�தமா� �த�

இ���� பா����� ஒ� ��� இ���� பா����� ஒ�

ெபா������ பறைவக���� �� இ���� ம�தவ��க���

எ�தைன ேப�க� வா��ைக நட��ட இட��லாம� மர�த����

ெத����ைண��� மைழ�� ���� ��ைள ����ட� வா��ைக

நட��றா� அ�ைம வா��� அவ��ப�வேதா அ�கார வ��க� - இ��

அட��யாள இ��� ��வேதா” - எ�� பா��றா�. அவ� ����

ஆ�யப� இ�த பாடைல� பா�� ேபா� ��ட�� ேச��� ஆ��.

அவ� �ற�த க�ஞராக� �க��தா�. த�� க�தாமர�� ��ய��க

இைச� க�ைதகைள எ��னா�. ஆனா� அைவ எ�ய ம�க��காக

எ�ய �ைற�� பா�யைவ. உதாரணமாக, “ம���கா� பாரத���

ச�ைடெய��� ெப���கா� ராமாயண� ச�ைடெய���

ேப�ேபான பழ�கைதக� பல� ெசா�ல� ேக������- இ�ேபா

க���� ��னா� ந�ம ���� க����� ஒ��ழ� க�ைத���

ெப�ய ச�ைட” இ�ைறய அர�க� ம�க� �ர�சைனகைள� ப��

கவைல�படாம� சா�, மத, இன, �ர�பா�கைள வள���

���கா���றன�. ஆ��யாள�களா� நா��� ெச�வ�



�ைறயாட�ப��ற�. ல�ச��, ஊழ�� தைல���தா��ற�. ம�க�

இைத ச���� ெகா�ள ேவ����ள�.

“உலக� ேபாற ேபா��ேல ஒ��� நம�� ��யேல 

உ�ைம,��, த�ம� எ�ேக ஒ��� ேபா�ேசா ெத�யேல 

அ��க��கா� �ர�சைனக� அ�டா� ேம� ���� 

ஆ� வ��� �ரைல��� ஏைழ மன� ஏ���”

“உலக� ேபாற ேபா��ேல ஒ��� நம�� ��யேல உ�ைம,��, த�ம�

எ�ேக ஒ��� ேபா�ேசா ெத�யேல அ��க��கா� �ர�சைனக�

அ�டா� ேம� ���� ஆ� வ��� �ரைல��� ஏைழ மன� ஏ���”

“உைழ�பாள� உலைக ஆளேவ உ�ைமக� யா�� �ளேவ ெதா�லாள�

ஆ�� ஓ�கேவ �ர�ட� ����� ��கேவ எ��� இட� சா�கேள

இ�ப உலைக உ�டா��ேவா� இடேர ���� ெகா�ேயா� ெசயைல

அ�ேயா� ஒ��ேபா� அ�ம�ேயா�” - எ�� ����றா�.

ஏைழ, பண�கார� எ�ற ���ைன �ராம�க���, நகர�க���,

அவ�கள� ������க�ேல ெத��� ���ற�. மாடமா�ைகக�

ஒ��ற�, �ைர� ��ைசக� ம��ற�மா� வா��ைக �ர�ப��

�ட��ற�. அைத ஆ��த �லைமேயா� பா��றா�, “�� ����

மா�ைக ெம��ய� ேக��ைக ெபா�ைவர� ேம��� �ழலா��;

க�ெகா�ளா� பக��க� க������ �ைலக� கா��ேளா�அ����

�ைளயா��; ேகா�டா�க� �வ�� ெகா�ப�� ேத�ப�� ��டாத



அ��ேபார� அைலபா��; வா���� ��ப�க� வ�ைம��

��ன�க� பா�டா� வா�ேவா� உறவா��”

இ�ப� க�ைத அழேகா� ம�க�ைடேய உ�ள �ர�பா�கைள

பா�ய மகா கைலஞ� அவ�. ம�க�� ��தைல�� க�����

க�� ெச�ெகா�� பாைதேய, இட�சா�� பாைதேய �ற�த வ�.

அைத� ��ப�ற வா��க� எ�ற அைற�வேலா� அவ�

�க���ைய �ைற� ெச�வா�. அவ� மைற�� ��டா�� க����

வரலா��� மற�க ��யாத கைலஞ� ������.
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த�ழக��� க����� ேமைடக�� தைல�ற�த கைலஞராக ��ட

கால� உலா வ�தவ� ேதாழ� பாவல� வரதராச�. ெசா�தமாக பாட�

எ��வ���, ெம�� ேபா�வ���, �ரா�ய இைசைய கல�ப���,

�ைர�ைச பாட� ெம��கைள பய�ப���வ��� ஆ�ற���க

கைலஞ�. இ�ைறய ேத� மாவ�ட� ப�ைண��ர��� �ற�த இ�த

மகா கைலஞ�� த��க� தா� பா�க�, இராைஜயா (இைளயராஜா),

அம��� (க�ைக அமர�) ஆ�ேயா�. இ�த நா�� சேகாதர�க��

த�ழகெம��� ப��ெதா��க�� எ�லா� பா�யவ�க�. பாவல��

பாட�க�� த�� க�தாமர��ப� இைச, இல�கண� ����.

எ�ைக��, ேமாைன��, ஓைச��, ச�த��, அைசக��, ��க��

ெகா�� �ைளயா��. அவர� பாட�க�� உ�வ��, உ�ளட�க��,

ெபா��தமா� இைண�ேத இ����. அதனா�தா� அவர�

பாட�க��� ெவ�� �ைட�த�. அவர� �க����� �வ�க��ேலேய

பா�� பாட�-

“தா�நா���காக த� உட� ெபா�� ஆ�ைய த�த �யா�க���

வண�க� தா� அ��த ெப�ைண ம�மண� ெச���ட

வா�ப��ெக�லா� வண�க�” -எ�� �வ�� கட�� ம���

ெச��கைள�� ��டலாக� ��வா�. “பாைல� �ட��டமா� சா�

தைல�� ெகா��, பா�ப��தாதவ���� வண�க�” எ�� அவ�

பா��ேபா� ��ட��� பல�த ைக�த�ட� எ��. ம�க� ��

அரசா�க���ைடய தா��த�க�, த�ய�க�, ப�ெகாைலக�

எ�லாவ�ைற�� ப�� பாட� எ��வா�. அவ�ட� ெப�ய இைச�



க��க� �ைடயா�. ஒ� பைழய ஆ�ேமா�ய�, தேபாலா, ஜா�ரா

ம��� அவர� த��க� ம���தா�. அவர� க�ேச�ைய ேக�பத��

அைன��� க���ன�� வ�� ��வா�க�. பாரா��வா�க�.

�ல��ர��க� ஆ�ர�கண�கான ஏ�க� �ல�கைள எ�ப�

அ���னா�க� எ�பைத� ப�� க�ஞ� ������ ஒ� பாடைல

எ��னா�. அ�த� பாடைல ேகாப�ேதா��, எ�காள�ேதா��

பா��ேபா� ��ட� ஆேவசமைட��.

“ஆ�டவேன ச�ேவ ேபா�� அள����டானா- இ�ைல அவனவேன

�ல�ைதெய�லா� அ������டானா”

எ�� பா���� எ�ெத�த �ல��ர� எ�தைன ஆ�ர� ஏ�கைர

அ���னா� எ�ற ப��யைல�� பா�வா�. அவர� த��க��

இைண�� பா�வா�க�. 1957 ேத�த��ேபா� ேகரள��� �ர�சார�

ெச�ய ேதாழ� ஐ.மாயா�� பார��ட� பாவல� �� ெச�ற�. அ�த

ேத�த� �ர�சார��� கா��ரைச ��ட� ெச��

‘‘ஒ�த �பா தாேர�, நா� உ��மா கா���� தாேர� காைள

மா�ைட�பா��� � கண�காக ���” - எ�ற பாடைல பா�னா�க�.

1965ஆ� ஆ�� த�ழக��� இ�� எ���� ேபாரா�ட� க�ைமயாக

நட�த�. மாணவ�க� �� அ�ைறய கா��ர� அர� த�ய���

��பா��� ��� நட��ய�. பல� ெச�� ம��தன�. அைத� க����



“ர�தெவ� ெகா�டவேர நாடாள வ�தவேர ெப�றவ�

வ��ைறெய�லா� ப�� ேவக��டவேர எ�தைன உ�ைர இ���

��� ெவ� ����ேரா ப���� ப��க ைவ�க ப�டகட� �ர��ைல

ெகா�� ைவ��� ��ைள��� தா� ெகா�� ைவ�க ைவ������ -

ஐயேகா!” இ�பாடைல� பாவல� பா�� ெகா������ ேபாேத

��ட������ அ�ைக�� ேகவ�� வ��. அ�ேவ கைல��

ெவ��யா��.

அர�ய� எ��கைள ைநயா�� ெச�வ�� பாவல� ���த சம��த�.

அவர� ைநயா�� ம�கைள �லா ேநாக� ���க ைவ�� ����க

ைவ���. உதாரணமாக, 1969ஆ� ஆ��� த�ழக��� ���ப�

க���பா����ட� �க� ெகா�ரமான �ைற�� அம�ப��த�ப�ட�.

���ப� க���பா�� அ�ைவ� ���ைச�� ஆ��ய�க� ஆ�����

வரேவ��ெம�� க�டாய�ப��த�ப�டன�. அ�கால��� ஆராதனா

எ�ற இ��� பாட� �க�� �ரபலமான�. இ�த� பா��� ெம���

க�டாய ���ப� க���பா��� ��ட�ைத க���� பாவல� எ���

பா�ய பாட� �த�� ���நக� ேமைட�� அர�ேக�ய�. “����

தரா� ச�தானா மா�டல�னா உ�றானா நாைளய வா�� �ணா�

ேபா�ேத” பாவல� இைத� பா�� ேபா� ��டேம ெகா�ெல��

�����. பாடைல ����� ேபா�, “க�ேவா� தாேன �ைளயா���ற

ெகாைலகாரரா�� இ�ேம�� ேவ�டா� ஆ�ரமா�ர� ேபைர

அ��தாேன- ஏ ஏ” எ�� பா�� ேபா� ��ட� உண���� ெப����

ஆ������. ெம�யான ம�க� கைலஞ� அவ�.



பா�டா� வ��க� �ர�� நா��� உ�வாக ேவ��ெம�ற உண�ேவா�

தன� கைல�பயண�ைத� ெதாட��தவ�. வ�ைமைய� ��சமாக

எ��யவ�. ம�த வா��� சகல அ�ச�கைள�� மா���ய�

க�ேணா�ட��� ஊ���� பா��தவ�. இைத அவர� ஒ�ெவா�

பாட��� காண ����.

பாவல�� கைல �க����� கைட�� கா��தா� உ�சக�டமா��.

�யா� �வராம�� �ரகாைதைய த�ேய அைரம� ேநர� பா�வா�.

கைதைய� �வ���ேபாேத,

“அ�ேண ேச�ெயா�� ெசா�ல� ேபாேற� - உ�க ெச�ய�

ெகா�ச� சா����க - நா� ஆ� �த� ெசா�ல� ேபாேற� - ��க

அைம�யாக� ேக����க ������� அ�ணமாேர - ெகா�ச�

ேநர� வைர�� உ�கா��க, ������ த��யேர - ெகா�ச�

��ச��� உ�கா��க”

இைத� பா�ய�� அவ� ேபச� �வ��வா�. இ� கைதேயா,

க�பைனேயா, நாடகேமா, கதாகால�ேசபேமா இ�ைல- நட�த ச�பவ�

எ�பா�. ��டேம ேக� அ��. அ�த� கைல ஆ�றேல அவர� �ற��.
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க�ஞ� க��வா� ப�ைச �லா

����க� மாவ�ட� க��வா��� வா��த க�ஞ� ப�ைச �லா ஒ�

அ��தமான க�ஞ�. அவர� இய�ெபய� �ைரரா�. மா�����



க����� க�� உ���னராகேவ கைட� வைர வா��� மைற�தா�.

அவ� ஏராளமான பாட�கைள எ��னா�. யா� யாேரா அவ�ட�

பாட�கைள வா��� ேபா� பய�ப���வா�க�. ஆனா� அவ� ெபய�

ம��� ெவ�வரா�. �ட����ட �ள�காகேவ அவ� வா���

மைற�தா�. ப�ைச �லா, அ��பைட�� ஒ� �வசா�, �வசா�க��

வா��ைக� �யர�கைள� தன� பாட�க�� ெவ��ப���னா�. கடைல

சா�ப� ெச��� ேபா� க�ப�� ��� தா��னா� ெப��த

ேசதேம�ப��. அத� �ைளவாக �வசா��� வா��� ஏ�ப��

க�ட�கைள ஒ� பாடலா��னா�.

“கடல� ெச�ய� ��� ���� க�ப�� ���ெய�லா�- ம�கைள

(ந�மள) கட����ள ��க���� �ர��� ��டெம�லா� ெவத�

கடைல வா��ன ெவைல�� ெவௗ�ச கடைல ெவல ெகாற�ச� - ந�ம

����� ���தா� வ�தா ேவ�ப� காயா� கச��� சைத எ������

இ��த ெசா�த� ச�ன� ச�னமா� �ைற�� சா�ய� ����டா

ெதா�ைல ����� சன�கெள�லா� ெநன������ (கடைல� ெச�)”

ெப��பா�� மானாவா� �ல�க�� பா�ப�� �வசா�க����

பாசன வச� �ைட�ப��ைல. �� அ� ஆழ� வைர �ண�

ேதா��னா� தா� த��� �ைட���. அ��� பாசன�����

ேபாதா�. �ைள�ச� பா�����டா� �வசா� பா� அேதாக�தா�.

க��� கைததா�. அ�த �வசா��� �யர�ைத இ�த� பாடைல�ட

ேவெற��� ��ட ��யா�. க�ஞ� ப�ைச �லா எ�� ெபய����

ெகா�டா�� அவ� உ�ைம�� �வ�� �லாதா�. “��கா ெமாழ�



ெந���ப�� ��ப� ெகச� த����ண� ��கா ம�தா� த��

எற�ேச� ெந��� ப��� க��� ேபா��”

க�ஞ� ப�ைச �லா �ராம��ற �வசா�க� ப�� �யர�க�, அைத

மா��வத�கான வ��ைறக� ப���தா� அ�க� எ��னா�.

வா��ைகைய ேநர�யாக அ�ப��� அ�த அ�பவ�கைள

ெவ��ப���னா�. தன� சக ம�த�க�� வா�ைவ ஊ����

பா���� பாட� எ��னா�. ஏைழ ம�க�� வ�ைம, �யர�கைள

ேக�ேபா��� க��� வ�� வைக�� அவ� பாட�கைள எ��னா�.

இ�த பாட� ஒ� தா��, மக�� பா�வ� ேபால எ�த�ப�டதா��.

வா��ைக இ�த �ராம�� அனாதரவான ம��கைள எ�னவா�

அைல�க���ற�. ப�� மாண�யான அ�த� ��� ���த பாவாைட

ச�ைட��� ப�� ��� ேக��றா�. ப���� சகேதா�க� அவள�

���த ஆைடகைள� பா���� ேக� ேப�வைத அவளா� தா���

ெகா�ள ��யாம� ப�தாப�����ய தன� தா�ட� ேகா��ைக

ைவ��றா�. தா� தன� �யர� ேதா��த வா��ைகைய மக���

எ���� ெசா��றா�. உ�மா��� ேசைல �ட இ�லாம� ஒ���ேபா�ட

ேசைலேயா� அவ� வா��ைக�ட� ேபாரா��றா�. ப��த�� ேவைல

�ைட�காத �யர��� தன� ஒேர மக� த�ெகாைல ெச�தைத��,

அவைன� ெதாட��� தன� கணவ�� ம��த கைதைய�� ���றா�,

ச�க� �ழைல�� எ������ தன� மகளான அ�த� �����

வா��ைக இ�தா� எ�� ��� தன� ைகய� �ைலைய�

ெத����றா�. இேதா அ�த� பாட�:



“அ�மா பாவாைட ச�ைட ���� ேபா��ேத -எ�ைன ப����ட

��ைளெய�லா� ேக� ேப�ேத” இ�த பாடைல ேக�ேபா�

��ட������ அ�ைக�� ேகவ� ச�த�� வ��. ப�ைச �லா ஆ��

வ��க�கைள� ��யாக��, வா�� �ைறயாட�ப�ட �வசா�ைய

எ�� மாடாக�� �� ��ைய எ����� ேபாராட ேவ��ெமன

அைற�வ� ����றா�. இேதா அ�த� பாட�

“ஒ�தமா� ெச��� ேபா�� ஒ�தமா� வா��வர ப��� ேபர ேக���

பா�ேத� பண� �ைட�கைலேய - இ�ேபா ெந��நா�� வா�� நட

பண� �ைட�கைலேய (ஒ�த மா�) ெபா�� ���சா ேத�ன ஆ�க

��� ெசா�ல வாரா�க ெபா�ள� கா�� பண�� ேக�டா ெபார� ேப�

ேபாறா�க” �� வாழ ேவ��மானா� மாைன�ட ேவகமாக ஓ�யாக

ேவ���. மா� உ�� வாழ ேவ��மானா� ��ைய �ட ேவகமாக

ஓ�யாக ேவ���. வா��ைக� ேபாரா�ட� இ�ப�ேய ெதாட��ற�.

��க� வா�� வைர கா��� மா�க� அைம�யா� வாழ ��யா�.

�ர�ட� ெதாட�� வைர நா��� ம�க� இ�ப வா��ைகைய

எ����ட� பா��க ��யா�. இைத� கைலநய�ேதா� ம�க���

எ���� ெசா�னவ� க�ஞ� ப�ைச �லா.

தன� பாட�கைள கைலஞ�க� பா�� ேபா�, �க�� உ���பாக

அைத கா� ெகா��� ேக�பா�. தா� எ��ய� ம�க��� ���றதா

எ�பத�காக ��ட�����ேபாைர�� கவ��பா�. எ� ேபா�ற

ேதாழ�க� அவேரா� ேப��ற ேபா� ெசா���ற ஆேலாசைனைய �ற�

த�ள மா�டா�. உதாரணமாக, “உ�க� பாட�க�� வா��ைக



�யர�கைள��, வ�ைமைய�� �ற�பட எ���� ெசா����க�.

ஆனா� அைத மா��வத�� வ� ெசா�லாம� ெச����க�” எ�ற

ேபா� எ�த� பா�ட� ெசா�ற எ�� ேக�டா�. உதாரணமாக கடல� ெச�

பாட� வ�க� அ��தமாக அைம���ள�. ஆனா� அத� ����

ந��ைடய க�� எ�ன வ�கா���ற� எ�� இ��க ேவ�டாமா

எ�� ெசா��ற ேபா� அவ� உடேன எ���ேகா எ�� �����,

“ெச�ெகா� தா� ���ர��ல ெஜகெம�லா�� பற�க��- ���

ெச�ேகா�ைட�� ந��ைடய ெஜ�டாதாேன பற�க�� எ�ப�ைத��

���ப�க�� ெகா�ட� அட�க��- அவ�க எ���க�

��ட�ைதெய�லா� �ைற�� த�� அைட�க��” -எ�� ெசா��

���தா�. அவ� �ைறய பாட�கைள எ��னா�. க��வா��� அவ�

����� பல ��மா�கார�க� வ�� பாடைல ெப�� ெச�வதாக�

ெசா�வா�. அவ�ைற யா� பய�ப���னா�க� எ�ப�� அவ���

�ைன�� இ�ைல. அ�த மக�தான க�ஞ� மைற����டா�. அவர�

பாட�க� ெதா��க�படாமேலேய உ�ளன. தைல�ற�த �ராம��ற

க����� க�ஞ� ப�ைச �லா.



�த��ர� ேபா�� கைல
ஆ�தேம��ய க�����க�
ப�ெமா� ��தக� ரா��

சா����யாய�

எ�.ஏ.ெப�மா�
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த��வ�க�, வரலா�, நாவ�க�, ��கைதக�, தைலவ�க�� வா��ைக

வரலா�க�, பயண ��க�, மத�க�, அகரா�க�, நா�டா� பாட�க�,

ெமா� ெபய��� ��க� என 60 ஆ�ர� ப�க�க� எ�� ���தவ�.

இ��ய க����� க�� உ���னராக அ�ல இ��ய ��ேபா��

எ��தாள� ச�க உ���னராக, அ�ல இ��ய �வசா�க� ச�க���

தைலவராக வா��� மைற�த மகா ப��த� ரா�� சா����யாய�.

அவ� 34 ெமா�க� க�றவ�. 1893� உ�தர��ரேதச மா�ல���

அஜ�கா� மாவ�ட��� பா�தகா எ��� �ராம��� ஒ� �ராமண

���ப��� �ற�தவ�. அவர� ���க� ெபய� ேகதா�நா� பா�ேட.

அவ� கா��� சம���த�, அர�, ெப��ய ெமா�க�� க�றா�. இதர 30

ெமா�கைள�� தானாகேவ க��� ெகா�டா�. ��வனாக இ��த

ெபா�ேத ேவைலைய��, அ�ைவ�� ேத� அவ� ��ைட ��� ஓ��

ேபானா�. சனாதன இ�� மத ந���ைகைய ���� ஆ�ய சமாஜ���

ேச��தா�. ஆ�ய சமாஜ��� ேவத� ெகா�ைக ���காம� ம�ச�

ஆைட த��� ��த ��� ஆனா�. இத�ெகன ேநபாள����,

��ல�கா��� ��� ��தமத ��கைள� ப��தா�. பா�, ��கள�,

�ெப� ெமா�கைள� க�� ��தமத ��த ��கைள வா��தா�. ��த

���வாக அவ� ஐேரா�பா��� பயண� ேபானா�. அ�� இ��ய இய�

அ�ஞ�கைள ச���தா�. அவ�க� அ�ேகேய த���ப� ரா�ைல

ேவ��ன�. அெம��கா���� ��தமத �ர�சார����

அைழ�க�ப�டா�. இர�ைட�� �ராக��தா�. இ�த� க�ட���

மா���ய� அவைர ெவ�வாக கவ��த�.



1935� �த� �ைறயாக ேசா�ய� ர�யா ெச�� வ�த�� அவ� ��ர

க����� அர�ய� வா�யானா�. 1948 ஜனவ��� ப�பா�� சா��ய

ச�ேமளன மாநா��� அவ� தைலைம�ைர �க���னா�. அவ� சதா

அ��� ஒ� இட������ ம�ெறா� இட���� ஒ� வைகயான

ந���ைக����� இ�ெனா� வைக�ெக�� ச�சார� ெச�� வ�தா�.

ம�த�ல�ைத ��ப �யர�க����� ���� வ�ைய ேத� ����

அைம�ய�ற ம�தராகேவ அவ� இ��தா�. 11 ஆ��க� அவ�

இ��யா ��வ�� ���னா�. இமய மைல��, �ெப����

ெதாைல�ர� ப��க���� ெச�றா�. ெத����யா�� ���ப�,

�ஜயநகர�, கா���ர�, ம�ைர, இராேம�வர� எ�லா� ���னா�.

அவ� த�ைழ�� ப��� கா���ர��� ஏ�மாத� கால� த��

அ����த ெபௗ�த �வ�கைள ஆ�� ெச�தா�. அவ� ��ல�கா���

ெச�றேபா�, தன� ெபயைர ரா�� சா����யாய� எ�� மா���

ெகா�டா�. அ�ேவ கைட� வைர �ைல�� ��ட�. 1932� �ரா��,

இ��லா��, ெஜ�ம� ம�க�� வா�ைவ ேந�� க�� ஆ��

ெச�தா�. ��� கால� ேசா�ய� ர�யா�� ெல�� �ரா�

ப�கைல�கழக��� ேபரா��யாக இ��தா�. ம��ய ஆ�யாைவ ப��

ஒ� �ேசஷ ஆ�� நட�� ெப�ய �ைல இய��னா�. அ�����

சா��ய அகாட� ��� �ைட�த�. ஜ�பா�, ெகா�யா, ஈரா�, �னா

ேபா�ற நா�க��� அவ� ��தமத ஆ��கைள நட��னா�. ��

வய�� அவ� ப��த ஒ� உ�� கைத�� வ�� வாசக�க� ெப���

கவ��தன.



“ஓ அ���கா�, 

ேசா�ேப�கேள �ற�ப��க�, 

பர�த உலக� ��வ�� 

��� வா��க�,

இத�காக உ�க��� இ�ெனா� 

வா�� �ைட�க�ேபாவ��ைல 

��க� ெந�நா� 

வா��தா�� �ட.” 

இ�த இளைம உ�க��� 

���� வர�ேபாவ��ைல….

“எ��� �ைலயான� அ�ல; அைன��ம அ���யமானேத ‘ஸ�ப�

கா�க�’ எ�� ��த� ெசா������றா�, ‘எ��� ��வான�

இ�ைல’ எ�� ெல��� ����ளா�. எ�த ம�த�� �ரணமாக

இ��பா� எ�� நா� ந�ப��ைல. ம�த�� �ரணமாக இ��பா�

எ�� நா� ந�ப��ைல. எ��லானைவ நா� ெச��ேற�. வ��

தைல�ைற�ன� எ�ைன�ட ��ேன�� ெசய� ��ய���…” எ�பேத

அவர� தாரக ம��ரமாக இ��த�.

ரா�� மகா�மா கா���� ஒ��ைழயாைம இய�க��� ப�ேக��

����� ஆ���� எ�ராக ேப�னா�. அவ� ைக� ெச�ய�ப�� ஆ�

மாத� �ைற ைவ�க�ப�டா�. �ைற�� அவ� பாட�க�, நாடக�

எ��வ��� �ராைன சம���த��� ெமா� ெபய��ப���

ெசய�ப�டா�. ��� கா���ட���� �ல� ரா�� க���ச����



�ர��� ெகா�ைக�� ப�க� வ�தா�. அவ�ட���த மத�ப��, கட��

ந���ைக எ�லா� ேபா� நா��கராக மா�னா�. ��தைல�

ேபாரா�ட��� ப�ேக�� இர�டா��க� ப�����, ஹசா�பா��

ஆ�ய �ைறக�� இர�� ஆ��க� த�� ெகா�ட��� க�� காவ�

த�டைனைய அ�ப��தா�. �ைற�� நா�� ஆ��ல நாவ�கைள��,

�ெர�� கைதகைள�� இ���� ெமா� ெபய��தா�. நல�தா,

���ரம�லா ப�கைல�கழக�க� அ��க�ப�டேபா� ��த���க�

அ����த ஓைல��வ�கைள எ���� ெகா�� ேநபாள�, அசா�,

�ெப� ஆ�ய இட�க��� த�� ஓ�ன�. அேநக �� �ைலய�க��,

மட�க�� அ��க�ப�� ��ட�ப�டன. எனேவ ப�ைடய ��க�

அ�கமாக �ெப���� ேபா�� ேச��தன. அைவகைள ேத� ரா�� நா��

�ைற �ெப� ெச�� வ�தா�. பல ��கைள �ர� எ���� ெகா��

வ�தா�. அவ� ஏராளமாக ப��த�னா� �ைறய எ��னா�. வரலா��

ஆதார�க�ட� க�பைன பைட��களாக 13 ��தக�கைள எ��னா�.

வா�கா����� க�ைக வைர ��� �த� க�ைக வைர ராஜ�தான��

அ�த��ர�க�� ெபா��ைடைமதா� எ�ன? ேபா�ற ��க�

த���� ெவ� வ���ளன. ேதாழ� ஏ.�.எ��ராஜூ� ரா���

��க� �லவ�ைற த��� அ����ளா�.

�த��ர� ேபா�� கைல ஆ�தேம��ய க�����க� ப�ெமா�

��தக� ரா�� சா����யாய� - எ�.ஏ.ெப�மா� 
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�ெப��ய �லக��� 10 ஆ�ர����� ேம�ப�ட பா�, சம���த

��க� இ��தன. அவ��� பல ���ய ��கைள ரா�� �ர� எ���

ெகா�� வ�� பா�னா ���ய���� வழ��னா�. தா��க ம���

���ர �ர�த�க�� ப��ய� ��க� ஜ�பா�� ெவ��ட�ப�டன.

ெபௗ�த த��க ஞா�க� நாகா�ஜூன�� மா��யா�க�, அச�கா��

ேயாகா�சார�, ப�மச�பவா, ��தா�, தாராநா� ஆ�ேயா� எ��ய

��யா, த��ரா, சா�யா த��ரா, ேயாக த��ரா ��கைள ரா�� எ���

வ�தா�. ரா�� அர�ய�� ��ர� ப�ேக�றா�. 1939� �கா��

நைடெப�ற �வசா�க� ேபாரா�ட��� அவ� �ரணமாக ஈ�ப�டா�.

அவ� �ைற�� அைட�க�ப�டா�. �ைற�� ேமாசமான �ைலைமகைள

எ���� இர�� தடைவ உ�ணா�ரத� இ��தா�. ஒ��ைற 10

நா�க��, ம��ைற 17 நா�க��. �ல மாத�க��� �� ��தைல

ெப�றா�. 1940-42� 29 மாத�க� ஹஜா�பா�, ேதவா� �ைறக��

இ��தா�. ரா��, த�ஷ�- ��- த�ஷ� (847 ப�க�க�) ேபா�ற மக�தான

��கைள எ��வ�� இ� த�டைன கால�ைத� ெசல��டா�.

�ேர�க, இ�லா�ய, ஐேரா��ய, இ��ய த��வ �ைறகைள �ம�சன

���� ஆ�� ெச��, மா���ய� க�ேணா�ட��� �ள�க�ைர த��

இ��ய��ைய அவ� �த� �ைறயாக இ���� எ��னா�. �வா�ர�

வ�ட��ய த��வ ��தைனகைள, ஒ� ��ய ப��த��வாத -

ம�தா�மான� க�ேணா�ட��� ஆரா�� �க� ெப�ய பைட��

ஆ�� அ�. அவ� எ��ய நவ இ��யா�� ��ய தைலவ�க� ப��ய

நேய பார� ேக நேய ேநதா இர�� பாக�க� ஆ��. கா��� ��க�



ேஷ� அ���லா, ேதாழ�க� ���, பர�வா�, எ�.�.ச�ேதசா�, �வா�

சகஜான��, எ�.ஏ. டா�ேக, க�பனா த�- ேஜா�, ப��� �க��,

�.��தர�யா, ேக.ேகர�ய�, ஆ�.�.��, டா�ட� �.அ�கா�, டா�ட�

ேக.எ�.அ�ர�, �.�.ேஜா�, எ�.எ�.பா��வாலா, �க�ம� ஷா��,

ைசய� ஜமா��� �கா�, ப�� இலா� ��பா�, �பார� சாக�, டா�ட�

இஸ�. ஏ.அகம�, மகம� ஜ�பா�, ‘�ராலா’, ப�� ம���பல��

வா��ைக� ����க� இ�� இட� ெப���ளன. இ���தக���காக

ரா�� ஒ�ெவா�வைர�� ேப�� க��, அவரவ�ைடய ���ப

வரலா�, ��ைள� ப�வ�, வா��� ெதா��, ச�க- அர�ய�

ேபாரா�ட�க� ம��� ெசய�க� ப��ய �வர�கைள ேசக��தா�.

இ��யா�� ேசாச��� ��தைன இய�க��� வரலா� ச�ப�தமாக

ஆ�� ெச��றவ�க��� இ� ம������த ஆதார �லாக�

பய�ப��. �ர���டவசமாக, இ�த���தக� இ�ேபா�

�ைட�ப��ைல. பல வ�ட�களாக இத� ம� ப���

அ��ட�படேவ��ைல.

ம�த�ல வரலா� ப�� அவ� ���ேபா�, “பல ேகா� வ�ட�களாக

ம�த� �� �� வ���வ�த ேபா���, அவன� அ��

��ேன�ற��� �க உய�வான ம�ைம ெபா���ய கால� �.�.5000

�த� �.�.3000 �� உ�ப�டேதயா��. ம�த ச�தாய��� ேதா�ற

அைம�ைப மா��ய �வசாய�, பாசன�ைற, ஞா�� ப�சா�க�

ம��� இைவ ேபா�ற ���யமான க������கைள�� அ�ேபா�

தா� அவ� ெச�தா�. ��� �.�.1760��� ��ன� தா� ����



இ�தைகய அ�வா��த ேவக�ைத நா� கா��ேறா�. ந�ன

க������க� ெதாட� ச���யாக� ெதாட����றன. அ�ேபா�

�த� காலக�ட��� த��வ� இ��த��ைல. இர�டாவ�

க�ட��ேலா, த��வ� தன� வய� எ�ைலைய�� �� உ�ேரா����ற

ஒ� �ழவ� ேபா� ேதா���ற�. அவ� அவ�ைடய வய��காக

ம��க�ப��றா�; ஆனா�, அவ� அ��யைல- ேசாதைன��யாக

உ�ைம�ப��த�ப�ட ��தைனைய, தன����ைண ெகா��றேபா�

தா� அவ�ைடய வா��ைதக� ம�க�� கவன�ைத� கவ���றன

எ�� �������ளா�.

வா�கா����� க�ைக வைர ரா��� மக�தான க�பைன

பைட�பா��. இ�� ��ேபா�� இல��ய��� அ� ஒ�ைம� க� எ��

அேநக வ�ட�களாக� ேபச�ப��ற�. இ��ய வரலா���

உ�ைமகைள� த���ைசயாக� ���� மா�� எ�����பைத மைற

ெபா�� வாத ம��� ������� ேபா��கைள� ேச��த �ம�சக�க�

எ�������றா�க�. வரலா�� ம��� இய��ய� ெபா�� �த�

வாத�ைத ஆதாரமாக� ெகா�� ம��ள�க� ெச�ய�ப���ள ���ர�

எ�� மா���யவா�க� அைத� ���றா�க�. இ�த� பைட�ைப�

ப��ய ஒ� �ள�கமான �வ��ைப இ�� த�வ� ெபா��தமாக

இ����. உ�ைம��, அ� க�பைன வ�வ��� எ�த�ப�ட ஒ�

வரலா��� பைட�ேபயா��. “ஒ�ெவா� காலக�ட����

இ�����க���ய இ��ய ச�தாய��� ச�யான ���ர�கைள�

த�வத�� நா� �ய�����ேற�. ஆனா� இ�த�த �த�



�ய��க�� தவ�க� ஏ�ப�வத�கான சா��ய�க� எ�ேபா��

உ��. இைத �ட� ச�யான ��டவ�டமான ��த��ைப வ��கால

எ��தாள�க� த�வத�� நா� உத�யாக இ��ேப�. ஆனா� அைத

என� ெப�� ேப� ஆக�� சாதைனயாக�� ம��ேப� எ�� ரா��

��னா�. ��வனா� இ��தேபா� அவர� ெசா�த� �ராம��� பா�ய

�வாக� ெச�� ைவ�க�ப�டா�. ெபய��� இ��த அ�த மைன�ைய

34 வ�ட�க��� �ற� இவர� �ராம���� ேபானேபா� �த�

மைன� அவைர ச���க வ�தா�. அ� ெப�� �யர� த�ததாக ரா��

வ���னா�.

ரா�� 1944- 47 ர�யா�� ெல���ரா� ப�கைல�கழக���

நா�கா��க� ேபரா��யாக ப�யா��னா�. ர�யா�� ப�யா��ய

ேபா� ஒ� ர�ய ெப�ைண ��மண� ெச�� ெகா�டா�. அவ���

ெஜயா எ�ற மக��, ேஜடா எ�ற மக�� �ற�தன�. 1959-61 வைர

��ல�கா�� த��வ ேபரா��யராக ��றா��க� ப�யா��னா�.

1961 இ���� ரா�� தன� �ைனவா�றைல இழ�தா�. 1962�

���ைச�காக ேசா�ய� ர�யா�� ஏ�மாத� கால� த�����தா�.

���ைச பல��காம� 14- 4- 1963� ரா�� டா������ காலமானா�.

அவ� எ��யவ��� 12 ஆ�ர� ப�க�க� அ�� ஏறாமேல உ�ளன

எ��� இ���� எ�த�ப�ட அவ�ைடய ஆ�ர�கண�கான ப�க�க�

ேவ� ெமா�க�� ெமா� ெபய��க�படாமேல உ�ளன எ���

�ற�ப�� ெச�� நம�� வ��த� அ���ற�.



ேபரா��ய� நா.வானமாமைல
எ�.ஏ.ெப�மா�

��ரவ� 19, 2020

…

க����� இய�க�� - கைல இல��ய உலக�� - 9

ஒ� கால��� உ.ேவ.சா�நாத�ய� ப�ைடய இல��ய�கைள� ேத��

க������ ��களா�� ெவ����� த����� ெப�ைம ேச��தா�.

அேதேபா� நா�டா� வழ�கா��ய��� ெப�ைமேச��தவ�



ேபரா.நா.வானமாமைல ஆவா�. த�ழகெம��� அைல�� ����

நா�டா� பாட�கைள ேசக��� �ர���தா�. இ�கைத� பாட�கைள அவ�

ெதா����ேபா� அவ��� �ைறகைள�� ெகா�ைசயான

ெசா�கைள�� ���னா�. பாட�க� உல�� ஊ�க�, பாட�கைள

ேசக���� த�தவ�க�� ெபய�கைள�� �����டா�. பாட�க��கான

�ள�க� ����கைள�� இைண��� த�தா�. ேபரா��ய�� ெப�

�ய�� இ�லா��டா� அைவ நம��� �ைட��ரா�. ����ப�ட�

கைத, �ணா� �ண� கைத, ஐவ� ராசா�க� கைத, மாைலய�ம� கைத,

தாலா��, �ரபா��ய� க�டெபா�� கைத, க�ண�ய� பைட ேபா�,

���ல� ெகா�ட அ�ம� கைத, ராம�ைபய� அ�மாைன, ெவ���

ெப�மா� கைத, ர����� ��ைள ேபா�, �வக�ைக அ�மாைன,

�வக�ைக� ���, ���ேதவ� ���, கா�தவராய� கைத, கா�சா��

ச�ைட ஆ�யைவ நா.வா.ெதா��தவ��� ���யமானைவயா��.

இ�பாட�க�� �த� ெதா��� 1960� “த��நா��� பாமர�

பாட�க�” எ�ற ெபய�� ெவ�யான�. உ.ேவ.சா.�� ேதட�கால���

அவ��� ஏ�ப�ட �வார�ய�கைள� ேபாலேவ நா.வா.���� பல

ேந��க� ஏ�ப�டன. உதாரணமாக ேதாழ� ஆ�.ந�லக�� யா�டேமா

க������ ஐவ� ராசா�க� கைத எ�ற ஏ��� �ர�ைய நா.வா.�ட�

ெகா��தா�. �மா� எ�ப�ஏ�க�� கைரயா�, ���க� அ��த

�வார�கேளா� அைவ இ��தன. அ�� �லேசகர பா��ய�� �ற��

வள��� ம��ேம ����பா�� வ��� இ��த�.



அேதேபா� 1828� ெவ��ட�ப�ட ��க� �ல�� �ைட�தன.

அவ��� காணாம� ேபான பல ப�க�கைள� ேத��க�����தா�

நாவா. இ��ைற�� ����� அ�ஞ�க� எ�கா� த��ட� ேபா�ற

�ல� ஆ�� ெச�� ��கைள ெவ�����ளன�. அத��� த���

ப��த நேடச சா���க� இ�� அ�கைற கா��னா�. �.வா.ெஜகநாத�,

ெப.�ர�, �.அ�ணாசல� ேபா�ேறா�� ேதட�� ஈ�ப�டன�.

ஆ��� நா.வா.�� உைழ��� அதனா� �ைட�த பல�க�� அ�க�.

அ�கால��� அவைர நடமா�� ப�கைல�கழக� எ�� அைழ�ேதா�.

நா.வா. 17.12.1917� நா��ேந��� �ற�தா�. தன� க��ைய

நா��ேந���� ஏ�வா���� �வ�� ெந�ைல�� இ�ட�

��ய��� ��� ம�ைர அெம��க� க����� ப�ட�ப����

ப��தா�. அ�ைத மக� �ைதய�மாைள ��மண� ெச�� ெகா�டா�.

நா��ேந�, ேகா��ப��, ெத�கா�, ம�ரா�தக� ஆ�ய ஊ�க��

ஆ��யரா� ப�யா��னா�. இ�கால��� �ைதய�மா� காலமானதா�

ப�மாவ�ய�மாைள ��மண� ெச�� ெகா�டா�.

நா.வா. தன� க���� கால��ேலேய க����� ஆனா�. �னச� பல

ம� ேநர� ��கைள வா���� அவ� மா���ய-ெல��ய

��கைள��, க���ச� ேகா�பா�கைள�� க��� ேத��தா�. தன�

ெசா�த ஊ�� இைளஞ� ச�க�, �வசா�க� ச�க�, க��� �ைளைய

ேதா����தா�. ேதாழ�க� ஆ�.ந�லக��, ப.மா��க�,

�.எ�.கா��, எ�.�.வானமாமைல, �.பால�நாயக� ஆ�ேயா� இவர�

சகேதாழ�களாக இ��தன�. மா���ய வ���க� நட�த பல ஊ�க����



ெச�� எ�ய �ைற�� ேபா��� வ�தா�. இவர� வ���கைள�

ேக�டவ�க� க����� க���� உ���னரா�ன�. நா.வா.ஒ�

ப��பக�ைத �வ�� ��கைள ெவ���டா�. ேதாழ�க�

ெதா.�.�.ர�நாத�, �.க.�வச�கர� இவ�ட� ெந��கமாக இ��தன�.

ப��பக�ேதா� �ேடா�ய� காேல� �வ�� ப��ைசக��

ேதா��யைட�த மாணவ�கைள� ேத�� ெவ�� ெபற� ெச�தா�. �ல

ஊ�க�� �ைளகைள�� ஆர���தா�. 1948� க������க� ��

அட���ைற� கால��� ெந�ைல ச�வழ��� நா.வா.��றவா�யாக�

ேச��க�ப�டா�. ைக� ெச�� �ைற�லைட�க�ப�டவ� ேபா�மான

சா��ய� இ�லாததா� ��தைல ெச�ய�ப�டா�. “ஆரா���” எ�ற

நா.வா.�� மாத ஏ� �ரபலமானதா��. பலைர அ����களாக

மா��ய ப���ைக இ�. எ� ேபா�ற பல�� வளர ஆரா��� உத�ய�.

இ�� வ�த பல ஆ��க� வரலா��ய� - இய��ய� - த��க�ய�

ேகா�பா�கைள உ�ளட��யதா��. அதனா� வாசக�க�� அ�ைவ

ேம�ப���ய�. அவ� ���� ெச�ற ப�கைள ேதாழ�க�

ஆ.�வ���ரம�ய�, ேதாதா��, ���ேமாக� ேபா�றவ�க�

ெதாட��� வ��றா�க�. ��ய தைல�ைறக� நா.வா.���� ெச�ற

ஆ��� ப�கைள� ெதாடர ேவ����ள�. 2.2.1980� அவர�

��தமக� ���ண���� இ�ல��� �ைள�� ர�த��ழா�

ெவ��ததா� நா.வா.காலமானா�.



ேச���ைச ேமைத எ�.�.��வாச�

எ�.ஏ.ெப�மா�

��ரவ� 20, 2020

…

க����� இய�க�� - கைல இல��ய உலக�� - 10

“ம�க� அைன வ���ேம பாட�ெத���. ஆனா� பா���தா�

ெத�யா�. ஆனா� ஆ�� ெப��மாக� பல� ேச��� பா�� ேபா�

ம�க�� வாயைச�பா�க�. பாட�க� பா�� ேபா� ேச���ைச



ம�க��� உண���� உண��� உ�டா��” எ�பா� ேதாழ�

எ�.�.��வாச�. அவ� க�நாடக ச��த�ைத�� ேம�க��ய

இைசைய�� ந�� ப��றவ�. க����� க���ேக, உைழ�பா�

ம�க��ேக தன� வா�ைவ அ��ப��தவ�. எ�.�.எ�. மைற�த

மா����� க���� மா�ல� ெசயலாள� ேதாழ�

எ�.ஆ�.ெவ�க�ராம�� த�� மக� எ�.ஆ�.�.�� த��

எ�.ஆ�.பால���ண�. அவ� �ர �ழ�� நா�க�� �தரா�

ப�யா��யவ�. இவர� மக� ��வாச� 19.9.1925� �ற�தா�.

மாணவ� ப�வ��ேலேய ெச�ைன மாணவ� ச�க����, த�ழக

மாணவ� ச�ேமளன���� ��ரமா� ெசய�ப�டா�. ேதச ��தைல��

உைழ�பா� ம�க� �ர�ட����� ��தைல ெப�வைத��

ல��யமா� ெகா�டா�.

எ�.�.எ�.மாணவ� இய�க� ப�க��காக நா� ��வ�� ப��க�

க���க���� பய��தா�. வச���க ���ப��� �ற�தா��

அவ�ைறெய�லா� உத���� ெபா�வா���� வ�தா�. அவைர�

ேபா�ேற அேத ல��ய��ட� கைல��ைற�� ப�யா�� வ�த ச�தா

�� காத� �ற�த�. ச�தா �ரபல கா��ர� தைலவ� டா�ட� ைச���

������ மகளாவா�. இ�� ���� ேவ�பா��� இ�வ����

��மண� நைடெப�ற�. இ�வ�� ஒேர ல��ய�ைத ேநா��

க����� க�� உ���ன�களாக �ரநைட ேபா�டன�. ம�ைர� �யா�

மணவாள� எ��ய “��தைல� ேபா��� ���த மலேர ேதாழ�”

எ�� அவ� இைசயைம��� பா�ய பாட� இ�� வைர பாட�ப��ற�.



வ�க� ப�ச��� ேபா� எ�.�.எ�., கா����� ரா�, ரம�பா�ட�

த�ழகெம��� க��� ெபா�� ��ட ேமைடக�� ப�ச���

ெகா�ைமகைள �வ���� பா�ன�. இ�பாட�கைள� ேக�� ம�க�

உள� ெந���� ப�ச�தா� பா��க�ப�ட ம�க���� த�களா�

���த உத�கைள� ெச�தன�. வ�க�, ேகரள��� க������க�

பல ��ய ��மா�கைள� ெகா�� வ�தன�. அேதேபா� த����

��மா ெகா��வர எ�.�.எ�. �ய���தா�. அ�ேபா� உ�வான

�ம� ���� எ��த பட�தா� ‘பாைத ெத��� பா� ஆ��. இத�

இைச அைம�பாள� எ�.�.எ�. அ�ைறய ம�க�� வள���ய�ற

த�ைமயா� பட� ேதா��ைய� த��ய�. இ�த� ��ன���தா�

ேதாழ� �வா 1961� கைல இல��ய� ெப�ம�ற�ைத �வ��னா�.

எ�.�.எ�. அத� ம��ய��� உ���னரா� இைச� �ைண�����

க��னராக�� ேத�� ெச�ய�ப�டா�.

த�� �ைர�ல�� அவ� உதா�ன�ப��த�ப�டா�. ஆனா� அவ���

ேகரள� ைகெகா��த�. 1972� �ய�வர� எ�ற பட����

இைசயைம�தா�. பட� ஜனா�ப� ப�� ெப�ற�. �ற�த

இைசயைம�பாள� ��ைத ேகரள அர� வழ��ய�. அைத� ெதாட���

பல பட�க��� அவ� இைசயைம�தா�. ‘���ைர� ��நா�’ எ�ற

பட��� ஒ� ச��த சா�ரா�ய�ைதேய நட��� கா��னா�. த���

அவ� இைசயைம�த “ெத�ன���� ஊ�ச�ேல - ெத�ற�� �����

ஓைல�ேல - ������� பா�� - த� ெப�ைட� �ைணைய� ேத��

��ன� ��ன �����யா� - �வ��� க�� �����யா�. �� ��



மைழ���, ���ர���ேசாைலய� ���த�க� ேபா�ற பாட�கைள

இ�� ேக�டா�� இ���ற�. க���ெக�� க������� க�� ஒ�

இைச� த�ைட உ�வா��ய�. 1964� எ�.�.எ�. இைசயைம��

ெவ�வர இ��த�. அ�கால��� இைச�த�� தயா���� ஒேர

��வன� ெம�ய�ப� ெச��யா���� ெசா�தமான சர�வ� �ேடா��

ஆ��. அவ�க� க����� வாைடேய ஆகா� எ�� ம�����டன�.

எ�.�.��வாச��, ஒ��ப�வாள� இய��ந� �மா� ேகாஷு�

இைண�� �ைர�பட�ெதா��� இ��த அைனவைர�� ஒ��ப���

ச�கமா��ன�. ெத����ய இய��ந�க� ச�க�, இைச�கைலஞ�க�

ச�க�, �ைர�பட� ெதா�லாள� ச�க� ேபா�ற ப�� த��த�

ச�க�கைள உ�வா��ன�. ��� அைன�� ச�க�கைள��

ஒ��ைண�� ெத����ய �ைர�பட� ெதா�லாள�

ச�ேமளன�ைத�� உ�வா��ன�. அத� �� அ�ல இ��ய

ச�ேமளன�ைத�� இ�வ�� இைண�� உ�வா��ன�.

த�ழக��� �ைர�பட�ெதா�லாள�க�� ஊ�ய உய�� ம���

உ�ைமக��காக ேவைல���த� நட�த�. �தலா�க� ேதாழ�

எ�.�.எ�.ஐ� ெகாைல ெச�ய �ய���� ேதா�றன�. ���

க��கா�க� ச�க�கைள ���ன�. கால�ேபா��� அைவயைன���

காணாம� ேபா���டன. 1976ஆ� ஆ�� ெச�ைன வாெனா��� 300

பாடக�கைள ைவ�� �த��ர� �ன�த�� பார�யா�� பாட�கைள

ேச���ைசயாக� பா�னா�. அைதேக�� பார��� ேப�� ல�தா பார�

எ�.�.எ�.ஐ �க�� பாரா��னா�.



��ைப��� க�க�தா��� உ�ள� ேபால ெச�ைன�� ேச���ைச�

��ைவ உ�வா��னா�. 1980ஆ� ஆ�� த��நா� ��ேபா��

எ��தாள� ச�க கைலஞ�க��� ெபா�ளா���� ��� நா�க�

ேச���ைச� ப���ய��தா�. ப��க���� ெச�� மாணவ�க���

தன� மாண� ��ம� ராேஜ�வ� �ல� பாட� ப���ய��தா�.

த�வா��� இ��வைர மா���ய�ைத�� க����� க�� ���

ந���ைக ைவ�� ெசயலா��னா�. ேச���ைச� ப���ய��க

ல�ச���க��� எ��எ� ெச����தா�. 9.3.1988� அ�ேகேய

காலமானா�. ேச���ைச இ���� வைர, இைச உ�ள வைர அவர� �க�

�ைல������.



க����� க�� அ��ைக
உ�வான வரலா�

எ�.ராம���ண�

��ரவ� 21, 2020

…

த��வ அ�ஞ�களான கார� மா����, �ெரட�� ஏ�ெக��� 1844ஆ�

ஆ��� �த� �ைறயாக பா�� நக�� ச���தன�, இ�வ�� ெஜ�ம�

நா��� �ர�ய மா�ல�ைத� ேச��தவ�க�. இ�வ�� ம�னரா��



ஒ���, �ல��ர���வ ஒ��� ம��� �தலா���வ ஒ��� எ�ப��

��ர� ெகா�டவ�க�. ெதா�லா� வ��க� ம��� உைழ�பா�

ம�க�ட� ப�� ெகா�டவ�க�. இ�ெபா�� இ���வ�� பா��

நக�� ஒ�றாக� த������ 10 நா�க� ஐேரா��ய த��வ�, அர�ய�

ெபா�ளாதார� ம��� அ�சமய��� �ரா�� நா��� ஆ�வ��ட�

ேபச�ப�ட க�பனா ேசாச�ச� க����க� ���� �வா��தன�. த�க�

இ�வ� க�ேணா�ட�� ஒேர மா��யாக இ��தைத உண���

��டாக� ெசய�ப�வெத���, ெதா�லா� வ��க���காக ஒ�

�ர��கர த��வ�ைத உ�வா�� ஒ� �ர��கர அைம�ைப

உ�வா��வெத��� ��� ெச�தன�.

அத�ப� ஓரா�� கால����� த�க� க��ைத �ள�� ெஜ�ம�

த��வ� எ�ற �ைல எ��ன�. ஆனா� அ��ைல ஐேரா�பா��

யா�� ெவ��ட ��வர��ைல. ஆனா� மா����, ஏ�ெக���

அைத� ப�� கவைல�பட��ைல. ‘எ�க���� ேதைவயான �ய

ெத�� �ைட����ட�. அ� ேபா��’ எ�� ����டன�.

இைதய���, இ�த� த��வ�ைத எ�த ம�க� ப���னைர� ெகா��

அமலா��வ� எ�� அவ�க��வ�� �வா��தன�. �தலா���வ

ச�தாய�ைத மா�� ேசாச�ச ச�தாய���கான ேபாரா�ட����

தைலைம தா�� நட�த த�� வா��த�. ந�ன ஆைல� ெதா�லா�

வ��கேம எ�ற ����� மா����, ஏ�ெக��� வ�தன�.

இ�சமய��� ஒ� ச�பவ� நைடெப�ற�. மா��� ஆப�தான

�ர���கார� எ�� க�� �ெர�� அரசா�க� அவைர நா�ைட ���



ெவ�ேயற உ�தர��ட�. எனேவ மா��� த� மைன�

ெஜ��ைய��, ைக��ழ�ைதயான மகைள�� அைழ��� ெகா��

அ�ைட நாடான ெப��ய� நா��� தைலநக� �ரச�� நக����

ெச�றா�. மா��ைஸ� ���� அ�����த ெப��ய� அரசா�க� ‘அவ�

எ�த அர�ய� ேவைல��� ஈ�பட��டா� எ�ற �ப�தைனைய

���� அவ� ���ப� அ�ேக த�க அ�ம�ய��த�. ஏ�ெக��

பா��ேலேய த�� ெதா�லா�க�ைடேய அவ�க� உ�வா��ய

த��வ�ைத �ர�சார� ெச�வெத�� ��� ெச�ய�ப�ட�.

இ�ெபா�� மா��� ��� ஒ� �ர�சைன எ��த�. ெதா�லா�

வ��க���கான ந�லெதா� த��வ� உ�வா�க�ப��, அத��

தைலைம தா�� �ைறேவ��� ச��ைய�� க�����தா���ட�.

ஆனா� அைத� ெச�ய ஒ� ெதா�லா� வ��க அைம�� ேவ��ேம,

அத�ெக�ன ெச�வ� எ�ற ��தைன�� அவ� இ��த ெபா�� ஒ�

ச�பவ� �க��த�.

ல�ட����� ெசய�ப�� வ�த ‘��யாள� கழக�’ (League of Justice)

எ�ற அைம�ைப� ேச��த ேஜாச� ேமா� எ�பவ� மா��� இ�ல����

வ�� அவைர� ச���தா�. அ�த அைம��� 400 உ���ன�க�

இ��தன�. அவ�க� அைனவ�� ெஜ�மா�ய�க�. மா���,

ஏ�ெக��� ெசா�த மா�லமான �ர�யாைவ� ேச��தவ�க�.

அவ�க�� க�சமாேனா� �ர�ய ம�ன��ெக�ராக �ர�சார�

ெச�தத�காக அ����� ெவ�ேய�ற�ப�டவ�க�. ��� ேப�

அர�ய� காரண�க��காக தா�களாகேவ ெவ�ேய�யவ�க�.



க�பனாவாத ேசாச�ச� எ�ப�தா� அ�த அைம��� க���.

அ��ட� ச�� ெசய�� ஈ�ப�வ� எ�ற ேபா��� இ��த�. இவ�க�

அைனவ�� ைக�ைனஞ�க� ஆவ�. இவ�க�� ���யமானவ�க�

ெச��� தயா��பாள� ���� பாய�, க�கார� தயா��பாள� ேஜாச�

ேமா� ம��� கார� ஷா�ப� ேபா�றவ�க�.

மா���, ஏ�ெக�ைச� ப�� ேக���ப�ட இ�த� தைலவ�க� அவ�க�

இ�வைர�� ச���� த�க� அைம���� வ�கா�ட ேவ��ெம��

ேக��� ெகா�ள ��� ெச�தன�. அத� ெபா��� ேஜாச� ேமாைல

த�க� ச�க� �ர���யாக மா��ைச ச���க அ���னா�. மா���

ஏ�ெகனேவேய இ�த அைம�� ���� ந�க�வா�. இ�ெபா�� ேஜாச�

ேமாைல� ச���தா�. ேமா� ேப�� ெபா�� த�க� அைம���

மா����, ஏ�ெக��� ேச��� த�க��� வ�கா�ட ேவ��ெம���,

ச�� ெசய���வ� ேபா�றவ�ைற தா�க� ைக�ட தயாராக

இ��பதாக�� ெத���தா�. அைத� ேக�� ம���� அைட�த மா���,

ேமா� ேநராக பா����� ேபா� ஏ�ெக�ைச ச����� ேப��ப�

��னா�. ேமா�� அ�வாேற ெச�தா�. ஏ�ெக��� ம����யைட�தா�.

ஆனா� மா����, ஏ�ெக��� உடேன அ�� ேசர��ைல.

��� கால� க��� ��யாள� கழக� தைலவ�க� �ரஸ���� வ��

மா���- ஏ�ெக�ைச� ச���� ���� வ�����ன�. மா��� ஒ�ைற

அவ�க���� ���� கா��னா�. ‘அைன�� ம�த�க��

சேகாதர�கேள!’ எ�ற ��யாள� கழக �ரகடன�ைத� ����கா�� இ�

தவறான�. �தலா�க��, ெதா�லா�க�� எ�ெர�� வ��க�க�,



ேவ� ேவ� நல�க� ெகா�டவ�க�, �தலா��� த� உைழ���

ச��ைய ���� ���� ெதா�லா� அ�த �தலா��� சேகாதர� ஆக

���மா எ�ற ேக��ைய எ���னா�. அைத� ேக�ட ��யாள�

அைம��� தைலவ�க� மா��� ��வ� ச�யானெத�� ஏ���ெகா��

த�க��� ஒ� ��ய �ரகடன� உ�வா��� த��ப� அவைர� ேக���

ெகா�டன�. அவ� எ��� ெகா��த ��ய �ரகடன� “உலக�

ெதா�லா�கேள ஒ�� ேச��க�.”

��யாள� கழக� தைலவ�க� அைத ம�����ட� ஏ��� ெகா�டன�.

மா����, ஏ�ெக��� ��யாள� கழக��� உ���ன� ஆனா�க�. அ�த

தைலவ�க� ���� ஒ� ேகா��ைக ைவ�தன�. த�க� ச�க

உ���ன�க��� அர�ய� க�� �க��வத�காக ெதா�லா� வ��க�,

வ��க� ேபாரா�ட� ���� �� �� ����க� எ��� த��ப�

ேக��� ெகா�டன�. அ�த� ப�ைய ஏ�ெக�� ஏ��� ெகா�டா�.

�த�� த��த� ����களாக எ��னா�. ��ன� அைவ

அைன�ைத�� ெகா�ட ஒ� �� �லாக ‘க����� ந���ைக வா��

�ல நக�’ எ�ற ெபய�� ��யாள� கழக மாநா��� ெவ��ட�ப�ட�.

��ன� இ� ��யாள� கழக�தாரா� �வா��க�ப�� அேத ஆ��

நவ�ப� மாத��� நைடெப�ற மாநா��� இ��யா�க�ப��

“க���ச��� ேகா�பா�க�’’ எ�ற ெபய�� ெவ�வ�த�. இ�த

மாநா��� மா���, ஏ�ெக�� உ���ட தைலவ�க� கல�� ெகா��

உைரயா��ன�.



அ�� ‘க����� எ�ப�� ேநா�க� எ�ன?” ‘அ�த ேநா�க�ைத

எ�வா� அைடவ�’, ‘பா�டா� எ�றா� யா�?’, ‘பா�டா�

எ�ெபா��� இ��த��ைலயா?’, ‘பா�டா���� அ�ைம��� எ�ன

���யாச�’, ‘பா�டா���� ப�ைண அ�ைம��� எ�ன

���யாச�?’, ‘பா�டா���� ைக�ைனஞ���� எ�ன ���யாச�?’,

‘நா����ள மத�கைள க������க� �ராக���றா�களா?’ ேபா�ற

ஏராளமான ேக��கைள ஏ�ெக�� எ��� அவேர அத���

ப�ல��தா�. மா����, ஏ�ெக��� ம�ெறா� க��ைத� ெத���தன�.

அதாவ� ��யாள� கழக� எ�ற ெபயைர மா�� ‘க����� கழக�’

(Communist League) எ�ற ெபயைர ைவ���ப� ��னா�. அைத

அவ�க� ஏ�� த�க� அைம��� ெபயைர ‘க����� ��’ எ��

மா��ன�.

இ�த மாநா� மா����, ஏ�ெக��� ஒ� �ரகடன வ��� க�����

கழக���� (க����� ��) ஒ� ��ட�ைத எ��� தர ேவ��ெம��

ேக��� ெகா�ட�. அவ�க�� அைத ஏ�� ஒ� ��ட �ரகடன�ைத

எ��� ெகா��தன�. அ�தா� உலக� �க�ெப�ற க����� க��

அ��ைக. இத��� த�க� அைம���� ஒ� ‘அைம��� ச�ட�’

உ�வா��� தர ேவ��ெமன அத� தைலவ�க� ேக��� ெகா�டன�.

அைத ஏ�� மா���, அைம��� ச�ட�ைத எ��� ெகா��தா�.

ஜனநாயக ம��ய��வ� எ�ற ேகா�பா�ைட ைமயமாக� ெகா�ட

அ�த க����� க�� அைம��� ச�ட� இ�� உலக� ��வ���ள

க������க��� வ�கா��� அைம��� ச�டமாக உ�ள�.



400 உ���ன�கைள� ெகா�ட க����� கழக�’எ�ற க��தா�

உல�� �த� க����� க��. இ� இ�� ஏழைர ேகா����

அ�கமான உ���ன�கைள ெகா�ட க����� க��களாக

உ�ெவ����ளன. ம�ெறா� ெப�ைம���ய ெச�� எ�னெவ�றா�

உல�� அைன��� �ரதான ெமா�க�� வ���ள ��� ��க��

ஒ�� க����� க�� அ��ைக. ம�ற இர�� ��க� ைப�� ம���

����ரா� ஆ��.



அட���ைற கால��� உத�ய
ந�கேவ� எ�.ஆ�.ராதா

எ�.ஏ.ெப�மா�
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த��நா டக உல���, ��மா உல��� கட�த இ�பதா� ��றா���

கதாநாயக�, ��ல�, காெம�ய� என பல ேவட�க�� ந����



�க�ெப�றவ�. ெப�யா�� ெகா�ைக வ���� நாடக�க� �ல�

ம�க��� �ட ந���ைகக�, �டவழ�க�கைள எ���� ��ேபா���

க����கைள �ைத�தவ� எ�.ஆ�.ராதா, �வா ேபா�ற க�������

தைலவ�கேளா�� ெந��கமாக இ��தா�. ராதா�� நாடக அர�க�

�ைர��ைல�� “உலக� ெதா�லாள�கேள ஒ�� ேச��க�” எ�ற

�ழ�க� எ�த�ப������. 1950� க����� க��

தைடெச�ய�ப����த கால��� ராதா ������ நாடக� நட���

ெகா����தா�. அ�� வ�த காவ��ைற அ�கா� உலக�

ெதா�லாள�கேள ஒ�� ேச��க� எ�ற �ைர �ழ�க�ைத�

ப������ ராதா�ட� “��க� எ�ன க����டா?” எ�� ேக�டா�.

அத�� ராதா “ப�யா� வா�� உைழ�பா�கைள ஆத���� ேப�னா�

அவ� க����டா” எ�� ����� ேக�டா�. �ைரைய� கழ�ற

��யா� எ�� ����டா�. இத��ைட�� ர�க�க� ��ச��டதா�

அ�கா� ேபா���டா�.

ராதா 1907ஆ� ஆ�� ெச�ைன�� ராஜேகாபா� நா�� எ�பவ��

மகனா� �ற�தா�. ெம�ரா� ராஜேகாபா� நா�� ராதாதா�

எ�.ஆ�.ராதா, அவ� த�ைதயா� �த� உலக� ேபா�� ப�ேக�ற ரா�வ

�ர�. ேபா�� மரணெம��னா�. ராதா ��வனாக இ��த ேபாேத ����

ேகா���� ெகா�� ஓ��ேபானா�. எ���� ஜ�ச�� ெப�� ���

�ைம�ப�யாளரா� ெசா�த வா�ைவ� �வ��னா�. அ�����

ஆல��� - ட�� ெர�கசா� நா�� நாடக� க�ெப��� ேச���

பாலபா�� ேவட�க�� ந��தா�. பல க�ெப�கைள� ������



ெச�ைன ெஜகநாத�ய� க�ெப��� ேச��தா�. அ��

�.எ�.ெஜயராம�, யதா��த� ெபா���சா� ��ைள, நவா�

ராஜமா��க�, �.�.ச�ப�த�, ேக.சார�கபா� ஆ�ேயா� இ��தன�.

ராதா இ�க�ெப��� ந�க�, கா� �ைரவ�, ெம�கா�� ம���

எெல����யனாக பல ேவைலக� ெச�தா�. ஆர�ப��� ராதா ேத�ய

இய�க��� ெதா�டராக இ��தா�. கா��� மாயவர� (இ�ைறய

ம�லா��ைற) வ�த ேபா� அ��தா� நாடக� நட�� ெகா����த�.

அ�� அ��ய� �� ப��கார� ப��ய கா���� ேப�ைச� ேக�ட��

தா� உ���ய ேவ�� ச�ைடைய� ����� ெகா������ ராதா

ேகாவண��ட� க�ெப��� வ�� ேச��தா�. ராதா��� மா�ர�

பக���ைக �க�� �����. அவ� ����ட�ப�ட�� பல நா�க�

ஆ��த வ��த��� இ��தா�.

ராதா தன� ஒ� மக��� ர�யா எ�� ெபய��ட� ேசா�ய� நா�

�தான ஈ��பா� தா�. அ�ேபா� ம�ெறா� மக��� ெப�யா��

அ�ண� மக�� கா��ர� தைலவ�மாக இ��த ச�ப� �தான

ம�யாைதயா� ச�ப�ரா� எ�� ெபய��டா�. இவ�க� இ�வ����

ெப�யா� தா� ��மண� ெச�� ைவ�தா�. க����� க�� �தான

அட���ைற� கால��� க��� தைலவ�க��� பல உத�க� ���தா�.

�வா ராதா�� ����தா� தைலமைறவாக இ��தா�. ராதா�� ந�ப�

ஒ�வ� அவ� ����� வ�த ேபா� அ����த சா�யா� ஒ�வைர�

பா��� “உ�க�ட� சா�யா� எ�ப�?” எ�� ேக�டா�. ராதா

ப�ல��க��ைல. �வாதா� சா�யா� ேவட��� இ��தா�. ெதாட���



ஜனச�� ப���ைக�� �� ேதைவ�ப�டதா� ராதாைவ �வா

அ��னா�. ராதா ஜனச���காக ப�� நாடக�கைள நட�� ��

வ����� ெகா��� உத�னா�.

அ�த� கால��� ஒேர நாடக� ஒ� ஊ�� 100 நா�, 150 நா� நட���.

��மா� நாடக��� ���பா�கட�� ப�� ெகா������ கா����

அவ�� தைலைய� ��� ஒ� ஒ�வ�ட� ����ப� ெச����தா�.

எெல����ய� ராதா, அைத� பா������ �ரபல ெதா�ல�ப�

ேசஷசா� “இைத எ�ப�� ெச�ேத?” எ�� ேக����� ராதா��

பரமர�கரா���டா�. ம�ைர�� நாடக� நட�த ேபா�

�.�.��தர�.அ�ய�கா� �ேப� பா��� கைட ைவ����தா�. அ��

�ேப� பா��� வா�க ராதா ேபாவா�. இதனா�

�.�.எ�.அ�ய�கா���� ராதா���� ெந���ய ந�� ஏ�ப�ட�.

��� ராதா �ைற����த ேபா� �.�.எ�.�� மக�, அ�பா��

ந�ப� எ�ற �ைற�� �ைற�� ெச�� பா����ளா�. ேகாைவ

�.�.நா�� ராதாைவ �க�� ேந��� அவர� �ர�தர ர�கரானா�.

�ரா�ட இய�க� தைலவ� ப���ேகா�ைட அழ��தா� ராதா���

ந�கேவ� எ�ற ப�ட�ைத ���னா�. ராதா �த� �தலாக

“ராஜேசகர�” எ�ற பட��� ந��தா�. ��� ”ச�தன� ேதவ�” பட�

ெவ��ெப�ற�. ராதா�� ர�த� க��� நாடக� ெதாட��� ெவ��

ெப�றதா� அைத ெப�மா� �த�யா� படமா��னா�. ��வா��

த�கரா� கைத வசன�. அ�பட��� ந��க உய��த ெதாைகயா� ஒ�ேற

கா� ல�ச� வா��னா�. ஏென�றா� அ�ேபா� ராதா எ��ஆைர ��ட



வழ��� �ைற�� இ��தா�. எ�.�.ஆ�ட� தகரா� - ��பா����� -

ஐ�தா�� �ைற வாச� ஆ�யவ�றா� ராதா�� �ைர வா���

ெதா�� ஏ�ப�ட�. ேதாழ� �.�.��த� க�������காளா� அர�

ம���வமைன�� இ��த ேபா� பைத��ட� வ�� அவைர� பா���

ஆ�த� ��� ெச�ற ஒேர ந�க� எ�.ஆ�.ராதா தா�. ராதா�� ����

ெல��-�டா�� ேச������� ெப�யள� பட� இட�ெப������.

அ�த ���� தா� அவர� மக� ராதார� ������றா�. ஆனா�

அவ� ராதா�� ேகா�பா�க��� எ�ரான மதெவ� அைம�பான

பாஜக�� ேச����ளா�.



ப� ேகா��த� பைட�த எ��தாள�
��த�
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��த� கட�த ��றா��� ச�க அவல�கைள� சா���, ஏைழ, எ�ய

வ�ைம�� ேகார� ���� �����ள அனாைதகைள� ப����



எ��� ���தவ�. ��த� எ����கைள� பா��� ெஜயகா�த�

ேபா�ற எ��தாள�கேள �ய�� ேபா��னா�க�. ��ப��னா�க�

எ�றா� அ� �ைகயாகா�. ம�த வா��� �யர�க��� அவ�

வ�வ� த�� வாசக�� ெந�ைச உ���னா�. அமர� க��யா�

ஊ����க�ப�� வள��தா�. பலர� எ����க� வ�தேபா�� க��

ஆதரவ��தா�. 22-9-1916� ெச�க�ப�� மாவ�ட� நாவ���

ேகா��த� �ற�தா�. ெச�ைன�� �� வ�� �ைள� ப����

வா��தன�. ஆர�ப� க������� ���ப வ�ைமயா� த�ைத�ட�

��வனா� க�மா� ேவைல��� ேபானா�. இர�� ப���� ெகா�ச

கால� ப��தா�. ��� அ��� ேகா���� ெதா�� ப��� த�ழர�

அ�சக��� ேவைல ெச�தா�. ��� ஆன�த ேபா��, தா�� இ�லா�

ப���ைகக�� ேவைல ெச�� ��� ஆன�த �கட�� ேச��தா�.

��� 1941� க�� வார இத�� அ��� ேகா���� ேவைல�� ேச��தா�.

��த� கைத எ��� �ற� ெகா�டவ� எ�பைத அ��த க�� ஒ�

கைத எ�� வர� ெசா�னா�. இவ� கைத எ��� ெகா�� ேபான��

அைத� ப��� ��� உடேன �ர�ர� ெச�தா�. இவ��� ��த� எ��

ெபய� ��� க�� ப���ைக�� �ைண ஆ��ய� ெபா�����

உய���னா�. 1946� “��ைல ெகா�யா�” எ�ற தைல��� ��கைத�

ெதா��� வ�த�. த�ழக அர�� த�� வள���� கழக� இ�த

ெதா����� �த� ப�� வழ��ய�. 1947 இ� ‘க��ற��மா?’ எ�ற

கைதைய ந��ர� எ�� ெபய�� எ��னா�. க���� அவ� எ��ய

”பா�� பாைவ��” ெதாட� நாவ� �க� ெப�றதா��. ஒ� கால���



�ராமண எ��தாள�களா� �ராமண� �ழ�க�� ம��ேம வ��

ெகா����த ��கைதக��� மா�� வ�வ� ெகா��� உைழ�பா�

வ��க��� கைதகைள ஏ����தா�.

��த� ெகா�ச கால� ��மா உல�� �ரேவ��� பட� ஒ�ைற

ஆர���� ந�டமானா�. “ம�த�” எ�ற ப���ைகைய ஆர����

ந�டமைட�தா�. ��� �னம� க�� ஆ��ய� ���� ேச��தா�.

��� ஏராளமாக எ��னா�. ���� �ைர�ல�� �ைழ�� “வாழ�

�ற�தவ� - அ��- ������- மணமாைல- பா���ப� கன� -

ேபா�ற பட�க��� வசன� எ��னா�. �ேலபகாவ� பட��� இவ�

எ��ய “மய��� மாைல� ெபா�ேத � ேபா ேபா- இ���� இ�ப

இரேவ � வா வா” எ�ற பாட� �க�ெப�ற�. ராஜா� “பஜ ேகா��த�”

எ�ற �ைல ெவ���டா�. அத�� ப�ல��� ��த� “ப�

ேகா��த�” எ�ற �ைல எ��னா�. எ�.ேக.�யாகராஜ பாகவத� கைத,

எ�.ஆ�.ராதா��, �ைற அ�பவ� எ�� அவ�க�ட� கல�� ேப�

��களா� ெகா�� வ�தா�. ��டாைம� ெகா�ைமகைள� சா�

��கைதக� எ����ளா�. ஒேர உ�ைம, ஓ ம�தா, ம�த�

மாற��ைல, ��த� ���� கைதக�, ேவைல���த� ஏ�?

ேபா�றைவ அவர� பைட��க�� �ல. இட�சா��

க�ேணா�ட��ட� கைதக�, நாவ�கைள� பைட�த ��த� 30-6-

1975� காலமானா�. பல�ைற�ன�� ேச��� அவ��� ம��ழா

ஏ�பா� ெச�� ெகா����தேபா� மரண� ேந��ட�. அவர�



மைற���� �� அவ�ைடய �� த�ழக அரசா� 2008- 09 இ�

நா��ைடைமயா�க�ப�டன.



��ேபா�� எ��தாள� ச�க�
உதய�

எ�.ஏ.ெப�மா�
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இ��ய ��தைல� ேபா�� கைல இல��யவா�க�� ப��

மக�தான�. கா��ர�, ��� கா��ர� ேசாச���, ��� க�����



எ��தாள�களாக மா�ய�� ‘��ேபா�� எ��தாள� ச�க�’ 1936-�

உதயமான�. ����� இ��யா�� இ�ைறய இ��யா���

பா��தா��� இ��த பைட�பா�க� ஏகா�ப��ய எ����,

இட�சா� அர�யைல� ெகா�� எ��வ�தன�. எ�த ேவ�பா�க��

இ�லாத ம�த��வ�; ச�க அ��க�, ச�க���

��ேபா���தன���� எ�ராக உ��, இ��ெமா�க�� எ�� ம�கைள

ஆேவச�ப��� ஈ��தன�. இ�த ��ேபா�� எ��தாள�க� நாவ�க�,

��கைதக�, நாடக�க�, க�ைதகைள எ��� ���தன�. இவ�க�

நகர�க�� ���� ���களாக இய�� வ�தன�. 1932-� “அ�கேர”

(எ�தழ�) எ�ற ப���ைக �வ�க�ப�ட�. இ�� ��கைதக�, ஓர�க

நாடக�க� ெவ�வ�தன. ��ேபா�� எ��தாள� இய�க���கான

�த��ைத 1933 ஏ�ர�� அலகாபா��� ஊ�ற�ப�ட�. அகம�அ�,

ம��� ஜாப� தைலைம�� இ� ெதாட�க�ப�ட�. ச�ஜ� ஜா��, ர��

ெஜஹ� ���ய உ���ன�க�. இவ�க�� ெப��பாேலா� க�����

க�� உ���ன�க�.

இ�த� பைட�பா�க�ட� இ��ய க����� க����

ெபா��ெசயலாள� ேதாழ� �.�.ேஜா� ெந��கமான உற�� இ��தா�.

1935-� ல�ட�� எ��தாள�க� �� இ��ய ��ேபா�� எ��தாள�

இய�க� �வ�க ��� ெச�தன�. ��� க�க�தா���

����ட��டா�. ேதாழ� �.�.ேஜா��� ���ய��யா� ல�ேனா

நக�� 10.4.1936 -� ��ேபா�� எ��தாள� மாநா� நைடெப�ற�. ஹ��

அ�த�, ைப� அகம�ைப�, அ�ம� ந��, சத� ஹாச� ம��ேடா,



இ�ம� ச��தா� ேபா�ற அ�ைறய �ரபல எ��தாள�க� இ�த

அைம�ைப ஆத��� இைண�தன�. ல�ட�� நட�த ��ட��ேலேய

இ�த அைம���� உ�� ெமா��� “அ��மா� தர�� பச��

�சா����” எ�ற ெபய� ��ட�ப�ட�. டா�ட� ���ரா� ஆன��,

டா�ட� ேஜா� ப�ஷ�, �ரேமா� ர�ச���தா, டா�ட� த��, ச�ஜ�

ஜா�� ஆ�ேயா� மாநா���கான �ய��க�� இற��ன�.

‘��ேபா��’ எ�ற ெசா�

19ஆ� ��றா��� இ��லா���, ஒ��க�ப�டவ�க� ��ேனற

ேவ���; ச�க வள������ ேதைவயான அ��ய�, ெதா�� ��ப�

வளர ேவ��� எ�ற ேபா���ர� எ��த�. பைழய பாைத�����

மா� அைன��� �ைறக��� ����� ச�க� மாறேவ��� எ�ற

�ரலாகேவ “PROGRESS and PROGRESSIVE” எ�ற ெசா�க� �����

வ�தன. ���ட�� மா�ற�, வள��� ேநா��ய ேபா���ரலாகேவ

“��ேபா��” எ�ற ெசா� ேதா��ய�. அ� ��தைல�காக��,

ஜனநாயக����� உ�வான ெசா�லா��. எனேவ அேத

க�ேணா�ட��� இ��ய எ��தாள�க�� ‘��ேபா��’ எ�ற

ெசா�ைலேய ஏ���ெகா�டன�. ல�ேனா நக�� 1936-� நட�த

மாநா���� உ�� ம��� இ�� இல��ய��� ��ேனா�யான ���

�ேர�ச�� தைலைமேய�றா�.

ர���ர நா� தா��, சேரா��நா��, ெமௗ�� அ��� ஹ�, �ரா�

ஹச� ஹ�ர�, அ��� ம�� சா��, ெமௗலானா ஹ�ர� ெமாஹா�,



ேஜா� ம��காப�, ேபரா��ய� அகம� அ�, டா�ட� அ�த� உேச�

ரா���, ைப� அகம� ைப�, ேபரா.ம��� ேகார���, டா�ட� ர��

ஜஹா�, மக�� ட� ஜாப�, ேபரா.ம��� உேச�, டா�ட� அ��� அ��

ஆ�ய �ரபல எ��தாள�க�, ��ேபா�� எ��தாள� இய�க����

ஆ�க��, ஊ�க�� த�� மாநா���� ப�ேக�றன�. ஏகா�ப��ய

அ�ைம�தைள����� ��தைல, �ல��ர���வ�ைத ����வ�,

சாமா�ய ம�க�� ஆ��ைய� ெகா�� வ�வ� ஆ�ய ல��ய�க�

மாநா��� �ரகடன� ெச�ய�ப�டன. �யர�க�� ஆ��� �ட���

ம�க��� ச�யான பாைத கா��� கைல இல��ய�கைள�

�ரச���மா� பைட�பா�க��� அைற�வ� �ட�ப�ட�.

எ�தைனெய�தைன எ��தாள�க�!

மாநா��� ��� �ேர�ச�� தைலவராக�� ச�ஜ� ஜா��

ெபா��ெசயலாளராக�� ேத�� ெச�ய�ப�டன�. மாநா�� ���க��

ப� இய�க உ���ன�க� த�க� பைட��கைள நாவ�, ��கைத,

நாடக�க�, க�ைதகளாக ெவ���டன�. அவ�க�� �ஷ� ச�த�,

இ�ம� ��தா�, ம��ேடா, அகம� ந�� �வா��, அ�ச�தா� ஜா��,

��ேத ஹாச�, எ�ஷா� உேச�, ��தா� உேச�, சா�� ��யா��,

ைகஃ� ஆ��, அ� அ�பா� ஹூைச�, ம��� ெமா����, பா��

�கா�, கா�� கா�ன�, ரசாஹ�தா�, இ�ரா�� ேஜாேயா, ேசா�ேபா

�யா� ச�தா�, ேஷ� அயா�, ரா��த��� ேப�, அ��தா ��த�, அ�

��க�த�, ேஜா அ�சா�, மஜா� ல�ன� ஆ�ேயா� வ�ைம��க

பைட��கைள அ��தன�.



உ��, இ�� ெமா�க�� ெவ�யான இவ�கள� பைட��க� பல

ெமா� மா�ற� ெச�ய�ப�� ம�கைள� ெச�றைட�தன. ெதாட���

அைன�� மா�ல�க��� ��ேபா�� எ��தாள� இய�க���

�ைளகைள உ�வா��வ�� ��ரமா� இய��ன�. மா�ல�க��

க������ தைலவ�க�� இ�ப��� இற��ன�. ம��ய

இ��யா�� இ�� எ��தாள�க��; வ�க�, ேகரளா எ��தாள�க��

உடன�யாக அைம��கைள உ�வா��ன�.

ல�ேனா நக�� எ��தாள� மாநா� கா��ர� நக�� இ��ய� ேநஷன�

கா��ர�� மாநா���காக அைம�க�ப�ட த�கா�க �ேய�ட�� தா�

நைடெப�ற�. அ�த கா��ர� நக�� ேமைட�� த�யாக

உ�வா�க�ப�டதா��. ப��த ேந� தைலைம தா��ய மாநா���

தா� கா��ர� ேசாஷ��� க�� உ�வா�� ���த�. தைலமைற�

ம��� ஒ����ைற� �ழ�� இ��த க�����க� கா��ர�

ேசாஷ���� க���� இ��� ெசய�பட� ��மா��தன�.

அேத நக�� அ�ல இ��ய �வசாய ச�க��� அைம�� மாநா��

நைடெப�ற�. இ�வா� ��� ���ய மாநா�க� ஒேர கால���

ெவ�ேவ� நா�க�� ஒேர இட��� நட�த� ����ட�த�க�.



�ேர�ச��� ��ெமா��க�
எ�.ஏ.ெப�மா�
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�ேர�ச�� மாநா��� தைலைம�ைர �க���ன�: “இ�வைர உ��,

இ�� ஆ�ய இ� ெமா�க�� ம��ேம பைட�த���ேறா�. இைவ

ஆர�ப �ைல�� தம� கடைமைய - ெப�ைம���ய ப�கைள�



ெச���ளன. கலா�சார�ைத�� அர�யைல�� ���க ��யா�.

ெமா��� நா� இ��� ேத���ேயா�� அ��த��ளதாக��

எ�தேவ���. மா�ற�ைத ேநா�� நா� பயண� ெதாட�ேவா�.

வா��� எதா��த�கைள இ�க�ப�� ��ேபா�. காத� ேதா��கைள�

ப�� அ�ல� நம� மன��� அ�சயமா� ெத�வைத �ய�����காக

எ�த��டா�. வா��ைக� �ர�சைனக�, ச�க ம���க�, நம� ச�க

�ம�சன� பைட��க�� ேவ���. இைவ இ�லாம� அ�

இல��யமாகா�. ���ைல���ள ஒ��க�ப�ட, �ர�ட�ப��

ம�க��காக நா� வாதாட ேவ���. ம�த இய��, மன�ைல ப���

��த��தா� அ�� மா�ற���� வ��ற ேவ���. உ�ைமயான

ம�த�கைள�ப�� எ�த ேவ��ேம த�ர க�பைன ம�த�கைள

�����க� �டா�. எ���� சைத�மான ம�தைனேய ேதட

ேவ���. தா� நா��� �தான ேதசப���ட� ச�வேதச ம�த��வ��

இைணயேவ���. நம� �� ெச��பான�. வளமான �ைதக�

ந��ட��ள�. மா��� கா���, ேராெம�� ேரால��, ெஹ��

பா���� ேபா�ற மக�தான எ��தாள�க� த�க� �ைதகைள உலக�

��வ�� ��� ெச�����றா�க�. நம� இ��ய எ��தாள�க�

ச�க��� ஏ�ப���ள மா�ற�கைள� ���� ெகா�ள ேவ���.

��ேபா�� ச��க� நம� பார�ப�யமான �டந���ைககைள �ைத��

வ���றன. அவ�ைறேய ச�க��� �ைல ெபற�ெச�ய

�ய�����றன. வா��� நைட�ைற எதா��த�கைள அைவ

�ராக����றன. அ��பைடய�ற க�பைனகைள �ைத���றன.

இதனா� ம�த உட� ர�தேசாைகயா�, மன�� ��தைன�� �டமா�



வ��ர� த��வ��� ஊ���ட��ற�. எனேவ இ��ய எ��தாள�க�

இ�� ���ைப ஏ�ப��த ேவ���. இ��ய ச�க��� ஏ�ப��வ��

மா�ற�கைள� ���� அ��ய� க�ேணா�ட��� த�க�

பைட��கைள உ�வா�க ேவ���. இல��ய �ம�சன�கைள��

எ�தேவ���. அ� ெபா�வான ��ேபா�� ம��� ���வாத�

ேபா��கைள பல�ன�ப��� ���ப�, மத�, பா�ற�, ��த�, ச�க�

ப��ய ��ய க����கைள, ெவ��ெகாணர ேவ���. அைவ

வ���வாத�, �றெவ�, ம�தைன ம�த� �ர��வைத எ���பதாக

இ��கேவ���. ��ேபா�கான வ��க�க� ச�க�ைத� ��ேனா��

இ��பைத� த��� கைலகைள ம�க���� ேதைவயான �ைற��

எதா��த வா�ைவ� ��யைவ�� எ��கால���கான பாைதைய

ம�க��� நா� ����� �ைற�� ேபா��கேவ���.

இ��ய நாக�க��� �ற�த பார�ப�ய�கைள நம� �ம�சன����

உ�ப���, அ� நம� நா��� ஏ�ப���ய �ைள�கைள

அ�பல�ப���� பைட��கைள உ�வா�க ேவ���. அைவ

��ேபா��� உழ�� �ட��� ம�கைள� ��ய இ��ய இல��ய���

ப�க� ���பேவ���. அ� ம�கைள அ�யாைம������, அர�ய�

��ய������� ��க ேவ���. காரண��� ெசயல�ற த�ைமயா�

�ட����ட��� ம�கைள ��ேபா�காள�ட���� ��க ேவ���.

நம� �ம�சன உண��, ��ேபா�� இய�க�கைள�� அவ�கள�

சட��கைள�� பா��தா� நம�� இய�க� ேதா���.



இவ���ெக�ரான மா�ற�கைள நா� உ�வா��னா� நா�

��ேபா�காள�களாக ஏ�க�ப�ேவா�”.

நம� இய�க��� ���ேகா�

1. ப�ேவ� ெமா�க�� எ��� எ��தாள�கைள - அ�த�த

�ரா��ய�கைள ஒ���ைண�� மாநா�கைள நட�தேவ���.

அவ��� ��ய இல��ய ெவ���கைள ெவ��டேவ���.

அைம��� ெபா�வான அ��பைட� க�ேணா�ட��ட� அ�ல

இ��ய இைண�ைப ஏ�ப��த ேவ���. இத� ல��ய�கைள

�ர�படாம� அ�த �ரா��ய�க�� இய�கேவ���.

2. �த�� இ��ய நகர�க�� அைம�ைப ���டேவ���.

3. �த�� பைட��ல��ய�கைள உ�வா��வேதா�, உல��

��ேபா�� இல��ய�கைள� த�க� ெமா���

ெபய��கேவ���. கலா�சார� ��ேபா��� தன�கைள

எ���க��, இ��ய �த��ர� ச�க� ����வா�க� ெச�ய�� இ�

பய�ப��.

4. ��ேபா�� எ��தாள�க�� �ய��கைள� பா�கா�க ேவ���.

5. நம� எ���� �த��ர�, க���� �த��ர உ�ைம�காக� ேபாராட

ேவ���.



�ேர� ச��� இ�த ��ெமா��கைள அர�ய� ேவ�பா��ள

எ��தாள�க�� ��மனதாக ஏ���ெகா�டன�.

ேம�� இர�டா� உலக�ேபா� பா�ச ச�வா�கா�களா�

��ட�ப�வ� ����� மாநா� எ�ச��த�. அ�ேபா� இ�தா���

ச�வா�கா�, அ���யா �� ேபா� ெதா��� அ�நா�ைட�

ைக�ப��னா�.

“ஏகா�ப��ய நா�க���ைடேய ேபா���� �ச�� உ�வா���ள�.

இ� உலக ம�க�� இதய�க�� ��ைய ஏ�ப�����ள�. நா�

ேபாைர ெவ���ேறா�. அைம� �லவ �����ேறா�. இ�த

ஏகா�ப��ய� ேபா�� இ��யா ப�ேக�க� �டாெத���

வ������ேறா�” எ��� மாநா��� �ற�ப�ட�. “தா�க�

அர�ய��� அ�பா�ப�டவ�க� எ�� க��ேதா�ட��ள

எ��தாள�க�� உ�ளன�. ஆனா� உண���ள எ��தாள�க� அவ�

அ�ல� அவைன���� நட�த, நட��ற, நட�க� ேபா�றைவ ப��ய

அ��ட� �கழேவ���. இ��யா�� அ��யரா�������

��தைல, கட�த கால��ய ேக�கைள�கைள�� வா��, கலா�சார�ைத,

��தைனைய ந�ன�ப��த� அவ�யமா��. அேத சமய� அழ�ய�,

�ைவபட எ��� ஆ�ற� எ��தாள� கைலஞ�க��� அவ�ய�”

எ��� மாநா� அைழ�� ���த�.

உல�� பா�ச�, ��த� எ�ப� நம� தைல��ேம� க��யா�

ெதா���ற�. ம�த ச�க��� க��ைத அ��க� ���ற�. நம�



மாநா��� ���கைள ச�வேதச எ��தாள� கா��ர�� ஏ���

ெகா�ட�. அதைன ஏ�� ர���ர நா� தா��, சர� ச��ர சா�ட��,

�.�.ரா�, ஜவக�லா� ேந�, �ரமாத ச���, ராமான�த சா�ட��,

ந�தலா� ேபா� ஆ�ேயா� ைகெயா�ப����ளன� எ���

அ���க�ப�ட�. 1943-� ��ேபா�� எ��தாள� இய�க��� 4வ�

மாநா� ��ைப�� நைடெப�ற�. ெபா��ெசயலாள� ச�ஜ� ஜா��

தன� அ��ைக�� “அர�ய� கள� ேபாலேவ நா��� எ��தாள�

இய�க�� ேத�கமைட���ள�. இல��ய� ேத�க�ைத உைட�ெத�ய

ேவ���” எ�� ��னா�. ஆனா� ெவ�ைளயேன ெவ�ேய� எ�ற

�ழ�க� �ளைவ ஏ�ப���ய�. �ல� அைம���� எ��களாகேவ

மா�ன�. இர�டா� உலக�ேபா� நட�� ெகா����த காலம�.

ச�வேதச, ேத�ய அர�ய��� மா�ற� ஏ�ப�ட�. இ�தைகய �ழ���

அைம��� ஒ��ைமைய ஜா�� வ�����னா�. இர�டா� உலக�

ேபா���� ��� 1947-� அ�கார� ெவ�ைளய� கர�க�����

இ��ய� ைக�� மா�ய�. இைத� ெதாட��� ேவ�ப�ட, �ர�ப�ட

க��ேதா�ட�க� எ��தாள�க�ைடேய அ�க��த�. எனேவ

மா������க� ம��� இய��� கலா�சார அைம�பாக மா�ய�.

ஐ�பதா�டக���� ��� அ� ‘சஹம�’ எ�ற அைம�பாக

உ�வா���ள�.



இ��ய ம�க� நாடக இய�க�
(இ�டா)

எ�.ஏ.ெப�மா�
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இ��ய� ����� �ேய�ட� அேசா�ேயச� 1941� ெவ�ைளயேன

ெவ�ேய� இய�க� கால��� அைம�க�ப�ட�. 1943-44 கால�க��



இ�த அைம�� ��தமா� ெசய�ப�ட�. ச�க� ெபா���ண��, ேத�ய

ஒ�ைம�பா� ���த ����ண�ைவ ம�க�ட� ஏ�ப���� சவாைல

அ� எ��ெகா�ட�. இ�டா இ��யா ��வ�� ேசாச�ச, ேத�ய

உண�ைவ ஊ��ய�.

இ��யா�� �க ��த கைல��� இ�டாதா�. இ��ய ��மா, நாடக�,

இைச, த�கால ெட��ச� வைர��� இ�டா கைலஞ�க� த�க�

�க���கைள நட��� கா��ன�. ேக.ஏ.அ�பா�, டா�ட� ேஹா� பாபா,

அ�� � ��வா, அ� ச�தா� ஜா��, தாதா ஷ���க� ஆ�ேயா�தா�

இ�டா�� ஆர�ப க��தா�க�. இ�����தா� ெதாட��� �ரபலமான

கைலஞ�க�, எ��தாள�க�, இைசயைம�பாள�க�, இய��ன�க�,

நடனம�க�, பாடக�க� உ�வா�ன�. ����ரா� க��, அம� ேஷ�,

ஷ�� ��ரா, ேஹா� பாபா, �ஷ� ச�த�, ைக�ஆ��, ம��

��தா���, சா�� ��யா��, பா�ரா� சஹா�, ேமாக� ெசகா�,

���ரா� ஆன��, ெராேம�தா�ப�, �மாேத�, அ�னாபா� சா�ேத,

ைஷேல��ரா, �ேர�தாவ�, இ�ம���தா�, க�ேகா�, ேச�த�

ஆன��, �னாபத�, ப��� ர�ச�க�, ச��� ச�க�, பக�� கா�,

ஏ.ேக.த�க�, ஹ�� த���, அ�ர� அ��, ேஹம���மா�,

ஆ�ம��பா�, ச�� ச���, த�லா ேம�தா, க�யா�, பா� மஜு�தா�,

ேத� ஆன��, சா�� பரத�, ��ேதா �ரசா�, ஹ���ரநா�

ச�ேடாபா��யாயா, �.�.சா�ேத, ��கா ேகா�ேட, ேகசவரா� த�ேத,

உ�ப�த�, ���� க�ட�, ச�ய� கா��, ச����மா�, �� ெவ�வா�,

ெஷக� ைக�, ம�ேமாக� ���ணா, பா�ப�டா�சா�யா, அ�� ர��,



எ�.எ�.சா��, ���� ��, ரேம� ��வா�, ��பா ஆ�யா, ஷ�னா

ஆ��, ப�ே��, காத�கா�, ��� ப�ேவ�, ம�ேமாக�, ஜா��

����, ��� பா�ேட, ஆ�ச� ��வ�சவா, பர�க��, ராேஜ� ேவ� என

இ��� பல�. இவ�க� அைனவ�� நாடக�, ��மா�� �க�ெப�ற

ந�க�, ந�ைகக�, இய��ந�க�, இைசயைம�பாள�க�, க�ஞ�க�,

பாடலா��ய�க� ஆவ�.

அ�பதா��களாக �த�ட�

கட�த அ�பதா��களாக அர�க இய�க��� நா��� இ�டாதா�

�த�ட� வ��� வ��ற�. ��ைப இ�டா சா��� இ�வைர ��

நாடக�க� அர�ேக�ற�ப���ள�. இ��, மரா��, �ஜரா��, ெத���,

க�னட�, ப�சா�, ஆ��ல���� இ�த நாடக�க� நைடெப���றன.

1984� இ�டா�� பால� ��� �வ�க�ப�� �ழ�ைதக� நாடக

அர��� நாடக�கைள நட�� வ��ற�. 1972� மைற�த ���� ரா�

க�� �ைன�� ேபா��கைள க���க���ைடேய இ�டா நட��ய�.

இ�த நாடக� ேபா���� �ற�த நாடக�க� ��ைப��

அர�ேக�ற�ப�டன. இத��ல� பல� கைலஞ�களாக ெவ�வ�தன�.

இ�டா�� ேசைவைய� பாரா�� 1994� ஆ�� ம��ய அர� �ற���

தபா� தைலைய ெவ���ட�.

����� �ேய�ட� எ�ற ெபயைர �ரபல ��ஞா� ேஹா�

ஜஹா��� பாபா தா� ேத�� ெச�தா�. அவ� ேராெம�� ேரால���

��தக������ ம�க� நாடக இய�க� எ�ற ெபயைர க�ெட��தா�.



அர��க�� ம����� ம�க� ��� ெத��க���,

ைமதான�க��� �க���கைள நட��மா� இ�டா வ�கா��ய�.

இ�டாைவ� �வ�க�� நட�த�� ��� ேகாலாக இ��தவ�க�

இ��ய க����� க���� ெபா�� ெசயலாள� ேதாழ�

�.�.ேஜா���, ��ேபா�� எ��தாள� ச�க��� ெபா�� ெசயலாள�

ேதாழ� ச�ஜ� ஜா���தா�. இர�டா� உலக� ேபா�, வ�காள� ப�ச�,

ேசா�ய� ��ய� �� பா��� பைடெய���, க����� க��

அ���த “ெவ�ைளயேன ெவ�ேய�” இய�க��� �� �����

அர�� தா��த�க� ேபா�றவ��� ���ல��� இ�டா ேதா��ய�.

1943� ��ைப�� ��ய மாநா� ஒ� ேவைல���ட�ைத

உ�வா��ய�. ம�க�� உ�ைமகைள�� கடைமகைள�� அவ�க�

���� ெகா��� �த��� நாடக�க�, கைல�க���கைள நட�த ���

ெச�த�. இ��ய க����� க���� கலா�சார� பைடயாக இ��யா

��வ�� �ைளக� அைம�க மாநா� ��ெவ��த�.

வ�க� ப�ச�

1943� வ�காள� ப�ச� ���த ‘நப�னா’ (அ�வைட) எ�ற நாடக�

�க�ெப�ற�. நப�னா எ�ப� வ�காள ம�க� அ�வைட� கால���

ெகா�டா�� நா����ற �ழாவா��. இ� வ�க� ப�ச�ைத��,

ப����சா�கைள�� �� ����� அரைச� சா�ய�. இைத �ேஜா�

ப�டா�சா�யா எ�� ேசா����ரா இய��னா�: “நவ �ேபான� கா�(��

வா��� பாட�) எ�� நாடக� ேஜா���ரநா� ெமா��ராவா�

தயா��க�ப�ட�. ேக.ஏ.அ�பா� தயா��த “த��� � லா� (����



�ழ�ைதக�) எ�ற �ைர�பட� ெவ�வ�த�. அ� நப�னாைவ�

ெதாட��� ம�க�� ேதைவகைள வ�����ய ��மாவா��. இைவ

ம�க� ப�� ��ப�யர�கைள எ���� கா��ன. மரா���� “ேதச ச�”

எ�ற பட� நா� ெஜ�ம�யா� ேசா�ய� ��ய� தா�க�ப�ட�

���� ெவ�யான�. ெத���� “�ரார�ப�, ஜாேபதா ஆ�ய பட�க�

மா�ரா� சஹா�யா� இய�க�ப�� ெவ�வ�தன. இ� ஒ� மலபா�

ெப�ைண� ப��ய கைதயா��. ம���டலெச� எ�ற இட�சா�

அர�ய� ��ய��ள ேகாபா� ஹா�த� ந��ததா��. ��கால���

அவ� க��யாளரா� மல��தா�.

1947� ஆ�� அ�கார���� வ�த கா��ர� அர�, இ�டா ��

அட���ைறகைள�� ேபா�� வ��ைறைய�� ஏ�ய�. எ���

இ�டா�� �ரதான உ���ன�க� த�க� பாைதைய ��� �லகாம�

ப�கைள� ெதாட��தன�. பல ���களாக மா� இய��ன�. அ���ர

ச���, ேசா�� ��ரா, ���� ��ரா ஆ�ேயா� த��� அைம�� ர�த

�ர�, தஹா� ந�� �ர�சனா, சா� அ�யா� (ர���ர நா� தா�� எ��ய�)

ஆ�ய பட�கைள ெவ���டன�. உ�ப�த� தைலைம�� த����

“ைடன� தேலாவா�, க�ேலா�” எ�ற கா�ய�கைள� பைட�த��தா�.

��ைப�� இ��த �� (இ�டா எ�ற ெபய�ேலேய) பல நாடக�கைள

ெதாட��� நட�� வ�த�. இ�� வைர அ�பதா��களாக அ�

ெதாட��ற�.க�க�தா�� ந��கா�, �பா�ட� ஆ�ேயா� ெதாட���

நாடக�கைள இய��ன�.

நா� ��வ��…



����� 1973� இ�டா ேதாழ�க� “ஜனநா��ய ம��” எ�ற ெத�

நாடக இய�க�ைத �வ��ன�. ���� க�ட� “ேகாம� கா�தா�” எ��

�ைர�பட�ைத ெவ���டா�. ஆ��ரா�� “�ரஜா நா��ய ம�ட�”,

க�நாடகா�� “ச�தாயா”, த�ழக��� “த��நா� ��ேபா��

எ��தாள� கைலஞ�க� ச�க�” ஆ�யைவ �ரபலமா� ெசய�ப��

வ���றன.

ேம��வ�க��� இ�டா�� 7000 கைலஞ�க� உ���னராக உ�ளன�.

�ர�மா� ேதாஷ� தைலவராக�� ேகாரா ேகா� ெசயலாளராக��,

அ�� ப��ேயாபா�யா� �ைண� ெசயலாளராக�� உ�ளன�.

ெவ�ஜன� பாடகரான க�க� ப�டா�சா��, ச�க� �க�� ேபா�ற

�ரபலமான கைலஞ�க� 1967 �த� ����கண�கான நாடக�கைள

நட����ளன�. இவ��� ெத� நாடக�க�� உ��. இ�� இ�டா 19

மாவ�ட�க�� இய�� வ��ற�. ஆ���� ஒ� �ைற ப�டைறக�

நட�� இைளஞ�கைள�� �ழ�ைதகைள�� இ�டா ப���ய���ற�.

இ�ைறய ச���க�� தைலநக� ரா���� இ�டா 1982 �த� ��ரமா�

ெசய�ப�� வ��ற�. ஆ��� ஐ�� நா�க� ேத�ய நாடக �ழாைவ

நட�� வ��ற�. ப�டைறக� நட�� அைன��� கைலக��� ப���

அ��க�ப��ற�. 1995 �த� �ற�த கைலஞ�களான அ�� பா�ேட,

ச�ச� உபா�யா�, �ம��மா�, ெகௗத� மஜு�தா�, ேதேவ��ரரா�

அ���, ர��� க��, அ�ேல� க�னா, �ர�வாக�, �ர����ஜ�,

அ�சனா�� ஆ�ேயா� ப��� அ���றா�க�. ப�ேவ�

மா�ல�க���� இ����க� ெச�� �க���கைள நட�� வ���றன.



�ழ�ைதக��கான இ� �ைர�பட�கைள எ��� ேத�ய ���

ெப���ளன�.

ப�சா�� இ�டா ச�க மா�ற���கான கைல அர��க� நட��

வ��ற�. அ�� �லா பா��யா, பா�ரா� சஹா�, ப�வ�� கா��,

�ர�ச� ��, மா� ெதரா��, ேஜா��த� பா�யா, ப��� க��, �ரகா�

க��, ���த� க��, அம��� ��தா��� ேபா�றவ�க� �க�ெப�ற

கைலஞ�க�. ப�சா�� நா����ற� கைலக����, பாட�க����

����� அ��தன�. அசா�� 1947 �த� இ�டா இய�� வ��ற�.

�மா�ேகா ��வா� அைம�பாளரா� இ��� அசா�� �க�ெப�ற

கைலஞ�கைள உ���ன�களா��னா�. ேஜா�� �ரசா� அக�வாலா,

��� �ரசா� ராபா, டா�ட� �ப� ஹசா�கா ேபா�றவ�க� இ�டா��

இைண�தன�. 1952 �த� 1962 வைர இ�டா ம�க�ட� ���ைர

ப��த�. 1955� அசா�ய ��றாவ� மாநா� நைடெப�ற�. அ��

��மா�� �க�ெப�ற பா�ரா� சஹா�, ச�� ச���, ேஹம�� �க��

கல�� �ற���தன�. ச�க�, ��ேதஷ� கதா, �ேயா, அ�ஜு�, ேதா��

��க�, லா�அ��, கா�ஹ�� ேபா�ற நாடக�க� �க�ெப�றைவ.



‘நாவ�க�� ேபரரச�’ ���
�ேர�ச��
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31.7.1880 - 8.10.1936



�க���க இ�� - உ�� எ��தாளரான ��� �ேர�ச����

இய�ெபய� த�ப�ரா� ��வ�சவா. தன� ெபயைர எ���ல�� ���

�ேர� ச�� எ�� மா��� ெகா�டா�. இவ� இ�பதா� ��றா���

�ற�த இ��ய எ��தாள� எ�� ேபா�ற�ப�டா�. இவ� நாவ�, ��கைத

நாடக�கைள எ��� ���தா�. (உப�யா� சா�ரா�) நாவ�க��

ேபரரச� எ�� எ��தாள�களா� �கழ�ப�டா�. 14 நாவ�க�, 300

��கைதக�, பலக��ைரக�, ேமைல நா�� இல��ய�கைள இ����

ெமா�யா�க� என எ��யவ�. இவ� கா� அ�ேக ல�� எ�ற

�ராம��� �ற�தா�. எ�வைதேய ெதா�லா� ெகா�டா�. இவர�

மைன� �வரா� ேத�, மக� அ���ரா�. இவர� �க�ெப�ற

பைட��க� ேகாதா�, பஜா� இ���, க�ம��, ச�ர�� ���வா�,

காபா�, மாைஸ ேராவ�, இ�கா ஆ�யைவ.

ஏ� வய�� மதரசா ப���� ேச��� உ��, பார�க ெமா�க� க�றா�.

எ��வய�� தாயா� இற�த�� த�ைத ம�மண� ெச�தா�. அ�கா��

��மண� ெச�� ேபானதா� அனாைதயா� பா���ட� வள��தா�.

ஓ�� ேநர��� ஒ� ��தக� கைட�� ேவைல ெச�தேபா� ஏராளமாக

பார�க இல��ய�கைள� ப��தா�. உய��ைல� க�� இ����

�ஷன� ப���� ப��தா�. அவ� ப��த �த� ஆ��ல �� எ��

வா��� ெகா�ட “ல�ட� ��ம�ற ரக�ய�க�” எ�ற �லா��.

அவ� �த�� ��கைத எ��னா�. ஒ� ேம�சா� இைளஞ� ��சா��

ெப�ைண காத���� கைத. ஆனா� அ� �ர�ரமாக��ைல. ஒ�ப�

ப���� ேபாேத அவர� தா�வ��பா�டனா�. 15 வய�ேலேய வய��



��த வச�யான ���� ெப�ைண ��மண� ெச�� ைவ�தா�. �ேர�

ச�� தன� த�ைத�� மைற���� �ற� ம��ய இ��� க�����

ப��தா�. கண�� பாட��� ெப�லானதா� ஒ� வ��� �மா�தாவாக

மாத� ஐ�� �பா� ஊ�ய��� ேவைல ெச�தா�. ��� மாத� 18 �பா�

ஊ�ய��� ஆ��ய� ப��� ேச��தா�. அ�ேபா� கட���

ரக�ய�க� எ�ற ��நாவைல எ��னா�. அ� ஒ� வார�ப���ைக��

ெதாடராக வ�த�. ��� கா���� ஜமானா எ�ற உ��� ப���ைக��

ஆ��யரானா�. ேதச ப������ பல ��கைதக � எ��னா�.

ேதச��தைல�காக கைட�� ெசா�� ர�த�ைத�� ��த� தயாராக

ேவ��� எ�பேத அவர� அைற�வலாக இ��த�.

ஆ��ய� ப������ ப��� க����ைற அ�கா�யாக 1909 -�

பத� உய�� ெப�றா�. அவர� ��க�� ����� எ����

இ��பதா� அ�கா�க���� �கா�க� ெச�ற�. எனேவ �����

கெல�ட�, �ேர�ச�� ��ைட ேசாதைன ேபாட உ�தர��டா�. ேபா��

ேசாதைன��� அவர� ��க�� 500 �ர�கைள �����

ெகா���ய�. இத�ெக�லா� அவ� அ�ச��ைல. உ�� ெமா���

எ�த�ப�ட தன� நா�� நாவ�கைள இ���� ெமா�யா�க� ெச��

ெவ���டா�. அவர� மைன� �வரா� ஒ� �தைவ. �தைவைய

��மண� ெச�தத�காகேவ அவர� உ�ற�� ��ற�� அவைர

ஒ���யதா� தன� �ராம�ைத ��ேட ெவ�ேய�னா�. ��� தன�

ேவைலைய ரா�னாமா ெச����� கா��� 1921-� ��ேய� எ��ைத

ந��ேய வா��தா�. இதனா� வ�ைம, ேநா�ைமயா� தா���டா�.



1923-� சர�வ� �ர� எ�ற அ�சக�ைத ���னா�. 1924� ர�க��

எ�ற நாவைல ெவ���டா�. அ� ��தா� எ�ற க�ெத�யாத

��ைச�கார�� அவல வா�� ப��ய�. அ� ெப�� பாரா�ைட�

ெப�ற�. அ��� அவர� ��மலா நாவ� வரத�சைண�

ெகா�ைமப��ய�. ெப�� �க� ெப�ற�. �தைவ� ��மண�ைத

வ������ �ர��யா நாவ�� பாரா�ட�ப�ட�.

1931-� கா���� ஒ� க����� ஆ��யராக� ப�யா��னா�. அ�

மா�வா�களா� நட�த�ப�ட க���. அவ�கேளா� க���

ேவ�பா�டா� அைத ரா�னாமா ெச����� கா��ேக ����வ��

“க�ம��” நாவைல ெவ���டா�. ெகா�சகால� கா� ��யா�ட

ப��� தைலைமயா��யரானா�. அ�ப�� �ட�படேவ ல�ேனா

ெச�� மா�� எ�ற ப���ைக�� ஆ��யரா� ப�யா��னா�. 1934-�

��ைப�� ��மா கதா��யராக ேச��தா�. அஜ�தா ��மா�

��வன� �. 8000 ஆ�� ஊ�ய� தர ஏ�ற�. ம��� (ெதா�லா�)

எ�ற பட� ெவ�யான�. �ல நா�க�ேலேய பட� தைடெச�ய�ப��

��வன� ந�டமைட�த�. அவ� ��ைபைய ��� அலகாபா�

ெச�றா�. அ�� ப��� தன� மக�கைள� பா��� ��� கா�

����னா�. அவ� �க�� உட� ந������தா�. ல�ேனா�� நட�த

மாநா��� ��ேபா�� எ��தாள� ச�க��� தைலவரானா�. அ��த

�ல மாத�க�ேலேய 8.10.1936-� தன� 56வ� வய�� காலமானா�.

�ேர�ச��� ேகாதா� உப�யா� (ஒ� ப��� ப��) உல�� பல

ெமா�க�� ெவ��ட�ப�ட�. அவ� கைட�யாக எ��ய கைத



“���ெக� ேம���” ஆ��. அவர� பைட��க� ஏைழ, ந��தர ம�க�

ப��யதாகேவ இ��த�. ம�க�ட� ����ண�ைவ��, எ�����

ஏ�ப��தேவ எ��னா�. ஊழ�க�, �ழ�ைத �தைவக�,�ப�சார�,

�ல��ர���வ அ�ரம�க�, வ�ைம, அ��ய ஆ���ெக�ரான

��தைல ேவ�� ப��ேய அ�க� எ��னா�. அர�ய�� அவ�

�த�� ேகாகேலைய��, ��� �லகைர��, அத��� கா��ைய��

ஆத��தா�. ஜா�� எ����, அர�ய� ஒ����ைற,�வசா�,

ெதா�லா�க�� அவல வா���ெக�ராக எ������தா�. அவர�

அைன�� ��க�� ஆ��ல����, ர�ய��� ெமா�யா�க�

ெச�ய�ப���ளன. ச�க�, ச�ர�க ��லா� �ைர�பட�களா� வ��

ெவ��ெப�றன. ேசவா�தான� (ேசைவ இ�ல�) எ�.எ�.���ல���

ந��� பட� ெவ��யைட�த�. அவர� ஒ� �ராம��� கைத நாவைல

��ணா� ெச� ெத���� ஒக ஊ� கதா எ�� இய�� ப�� ெப�ற�.

காபா� �ைர�படமாக ���த� - சாதனா ந��� ந�� ஓ�ய�.

ச�க��� �ல�� யதா��த வா�ைவேய யதா��தமாக ��த��க

ேவ��� எ�ப�� கைட�வைர உ��ேயா� ��றா�. ம�ற

பைட�பா�க���� இைதேய வ�கா��னா�.



�.�.ேஜா�யா� ஈ��க�ப�ட
��ேபா�� எ��தாள� ச�ஜ�
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�க���க �ர�� எ��தாள� ச�ஜ� ஜா�� ல�ேனா நக�� 5.11.1899-�

�ற�தா�. மா���ய த��வவா�யாக��, உ�� எ��தாளராக��,

க�ஞராக�� �க��தவ�. இ��ய ��ேபா�� எ��தாள� ச�க�ைத

உ�வா�� அத� ெபா�� ெசயலாளரா� ெபா��ேப�� வ�நட��யவ�.

இ��ய� க����� க���� உ���ன�. இ��ய� ���ைன�����

பா��தா�� ��ேய� அ�� பா��தா� க����� க��ைய

உ�வா��யவ�. 1932-� அ�காேர (�� ��த ெந���) எ�ற ��கைத�

ெதா��ைப �த� �த�� ெவ���டா�. அ�� அகம� அ�, ர��

ஜகா�, மக�� ஜாப� ஆ�ேயா�� கைதக�� இ��தன. 1933-�

����� அர� ‘அ�காேர’ மதந���ைககைள� ��ப���வதாக� ��

ெதா��� �ைல� தைட ெச�த�. இ� பல���� ேந��ததா�

எ��தாள�க��� ஒ� ச�க� அைம�க ேவ��ெம�� ச�ஜ�

���ெச�தா�. ேதாழ� �.�. ேஜா��ட� கல�� ஆேலா��த��

அ�ல இ��ய ��ேபா�� எ��தாள� ச�க�ைத �வ��னா�. ச�ஜ���,

அகம� அ��� இ�த அைம��� ��ேனா�களாவ�. இ�� மாெப��

எ��தாள� ��� �ேர�ச�ைத தைலைமேய�க� ெச�தன�.

க����� க���� ெபா��ெசயலாள� ேதாழ� �.�.ேஜா� அைன��

உத�கைள�� ெச�தன�. உ��, இ��, வ�க�, ப�சா�, �ஜரா��,

மரா�� ெமா�க�� பைட�பாள�கைள ����� ஆ��� ெக�ராக

ச�ஜ� ஒ���ர��னா�. அைம��கைள�� உ�வா��னா�.

அவ� நாவ�, ��கைத, க��ைரக�, க�ைதகைள� பைட�தன�. அவர�

கஜ� பாட�க� இ�� வைர ேமைடக�� பாட�ப���றன. அவர�



நாடக�க�� �க�ெப�றைவ. அவர� நாவ� ல�ட� � ஏ� ரா�

அ�க� ��பைனயான�. ேரா�� எ�ற அவர� க��ைர� ெதா����

��ேபா�� எ��தாள� ச�க�� அத� ேநா�க�க� ப���� ��வாக

எ����ளா�. பார�க மகா க� ஹெப��� க�ைதக� ப�� ஒ�

ஆ�� �ைல எ��னா�. ேஷ���ய�� ஒெத�ேலாைவ��,

ேக�ைடைட�� உ���� ெமா�யா�க� ெச�தா�. க�� ��ரா��

மத��, தா��� ேகாரா எ�ற நாவைல�� ெமா�யா�க� ெச�தா�.

அவர� கைட� க�ைத� ெதா��� ��யா �ல� ஆ��. ச�ஜ�

ஜா��� மைன� ர�யா. நா�� மக�க�. ஒ� மக� நா�ரா பா�ப�,

ந�ைக. ந�� பா��யா ேபரா��ைய. ச�ஜ� ஜா�� ேசா�ய� ��ய�

ெச����த ேபா� கஜக�தா�� 11.9.1973 -� காலமானா�. அவர�

பைட��க� �ர�தரமா� வா���றன.



‘சஹம�’ அைம�ைப உ�வா��ய
�ஷ� சஹா�
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�ஷ� சஹா� இ�� எ��தாள�, நாடக ஆ��ய�, ந�க� எ�ற ப��க�

கைலஞ�. ப�ம�ஷ� உ���ட ெப�ைமக� ெப�றவ�. ந�க� பா�ரா�

சஹ��� உட� �ற�த த��. ப�சா� ப�கைல�கழக��� �ைனவ�

ப�ட� ெப�றா�. 8.8.1915� �ற�த இவ� ஆ��ல இல��ய��� �லைம

ெப�றவ�. இள� வய�ேலேய கா��ர�� ேச��� ��தைல� ேபா��



ப�ேக�றா�. இ��யா - பா��தா� ���ைனயா� ஏ�ப�ட கலவர

ேசத�க�� �வாரண ேவைலக�� ப�ேக�� ேசைவ ெச�தா�.

1947��� �� கா��ர����� �ல� இ��ய க����� க����

உ���னரானா�. இ�டா�� ேச��� அத� ப�க�� ப�ேக�றா�.

அ��தசர�� க�சா க����� ேபரா��ய� ப��� ேச��தா�.

�த��தலாக நா��� க��� ஆ��ய�க� ச�க�ைத �வ��ய�

�ஷ� தா� எ�ற ெப�ைம ெப�றவ�. 1956 �த� 1964 வைர

ஏழா��க� மா�ேகா�� அய�ெமா�� ப��பக��� ர�ய

இல��ய�கைள இ���� ெமா�யா�க� ெச��� ப��� ஈ�ப�டா�.

�ேயா டா��டா� �த� மா��� கா��� வைர இ���� ர�ய

இல��ய�கைள� ெகா�� வ�தா�. ��� நா� ���� ���

ப�கைல�கழக��� ேபரா��யராக ப�யா��னா�. 1965 �த� 1967

வைர ைந கஹா�ய� எ�ற இல��ய இத�� ஆ��யராக�

ப�யா��னா�. ப�சா�, ஆ��ல�, உ��, சம���த�, இ�� ஆ�ய

ெமா�க�� �க�� ேத��� ெப�றவ�. �ஷ� சஹா� ப�கைல

இல��ய அைம��கேளா� இைண�� ெசயலா��னா�. 1975 �த� 1995

வைர ப�தா��க� அ�ல இ��ய ��ேபா�� எ��தாள� ச�க���

ெபா�� ெசயலாளராக�� ப�யா��னா�. கலா�சார, கைல இல��ய�

�ர�சார அைம�பாக “சஹம�” எ�ற அைம�ைப ேதா����தா�. ச�த�

ஹ�� ப�ெகாைலைய� ெதாட��� இ�த அைம�� அவ� �ைனவாக

உ�வா�க�ப�ட�. �ஷ�� �க���க பைட�� “தம� (அ�யாைம

இ��). இ� இ��ய� ���ைன�� ேபா� ராய������ அவ�

ேந�க�ட கா��கைள க�வாக ைவ�� எ�த�ப�ட�. �ைளய�ற



மதெவ� பய�கர�, வ��ைற, அ��, த�ழக�, மரண�க� என

நட�ேத�ய ெகா�ர�கைள தம� வ����ற�. இ�த நாவ� ஆ��ல�,

�ெர��, ெஜ�ம�, ஜ�பா� ம��� பல இ��ய ெமா�க��� ெமா�

ெபய��க�ப�� ெவ�யான�. த��, மைலயாள�, கா���, ம���

ெமா�க�� இ�த நாவ� அ�க� ��பைனயான�. தம��� சா��ய

அகாட� ��� �ைட�த�. 1987� தமைச �ரபல இய��ன� ேகா��

�ஹா� ெட� ��மாக தயா��� ெவ���டா�. இ��ய� ���ைன

���த ‘பா�’, ‘அ��தசர� ஆஜா ைஹ’ இர��� �க���க

��கைதகளா��. அவர� இ�� நாவ�களான ஜாேரா�, க�ய�, பச��,

ம�யாதா� �மா�, ���ேடா, ��, ��மா, �ேலாப� ஆ�யைவ

�ற�பானைவ. அவர� ப�� ��கைத� ெதா���க� பா�யேரகா,

பாலபதா, பாத�� ரா�, பா��ய�, வா� �, ேசாபயா�ரா, �ஷா�சா�,

பா�, தாயா� ஆ�யைவயா��. அவர� ஐ�� நாடக�க� ஹ��,

க�ரா கதா பஜா� ெம��, மாத�, �பா�ேச, ஆஸ��� பல�ைற

ேமைடேய�ற�ப�டன. �மா� சஹா� தயா��த “க�பா” எ�ற

�ைர�பட���� கைத வசன� எ��னா�. ப�சா�� க�சா ரா�ய�

நட�த ேபா� இ��த ந�வா�� ����� ஆ�� வ�த �� அைன���

தைல�ழான�. மா�� ேபானைத� ப�� அவ� எ��ய ‘ம�யாதா��

ேகா�ைட’ எ�ற வரலா�� நாவைல ப�சா� ம�க� ெகா�டா�னா�க�.

எ��தாள�க�� அ�ட� ெசகாைவ அவ��� �க�� �����. �ஷ�

சஹா� தன� பைட��க�� ம�த�, ம�தா�மான�, அட���ைற

எ����, ம�தேநய� ந��ண�க�ைதேய வ�����னா�. அவர�

எ����க�� ேதைவய�ற �சய�கேளா, ஆபாசேமா ����



இ��கா�. அவர� நைக��ைவ �ட ெம�ைமயாக இ����. ஒ�

க����� எ�ற �ைற�� ஏைழ, ந��தர ம�க�� வா�ைவ

ஊ���� பா��த தன� பைட��க�� �ல� வ�கா��னா�. அவர�

கைதக�� எ�ய, ���ப ம�த�கைளேய பைட�தா�. இவ�க�

வா�ைவ அ��� ெகா�வத�காக �ராம�க��� இ�டா

கைல����கேளா� ெச�� அ�பவ�கைள� ெப�றா�. இ�� வைர

அவர� வா���, இல��ய�� எ�ைமயாகேவ இ��த�. �ேர�ச��,

ஹ�ச�க� ப�சா� இ�வ���� �� கைத நாவ�க�� ��றாவ�

இட��� �ஷ� இட������ளதாக ஆ�வாள�க� ����றன�. தன�

87வ� வய�� 11.7.2003� ����� காலமானா�. இ��ய இட�சா�

இல��ய���� அவர� ப�க��� மக�தான�.



கைல உலக����, கள
இய�க���� �ரகா��த பா�ரா�

சஹா�

எ�.ஏ.ெப�மா�
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பா�ரா� சஹா� ந�கராக�� எ��தாளராக�� வா��தவ�. 1.5.1913�

ராவ������ �ற�தவ�. லா��� அர�� க����� ஆ��ல

இல��ய��� எ�.ஏ.ப�ட� ெப�றா�. தமய�� சஹா�ைய ��மண�

ெச�தா�. 1930� தன� மைன��ட� ஆ��ய� ப��காக க�க�தா���

ெச�� தா��� சா���ேகத� ��வபார� ��வ����� ேச��தா�.

அ�� ஆ��ல�, இ�� க���தா�. 1938� பா�ரா� மகா�மா கா���ட�

ஓரா�� ெதா�டராக இ��தா�. ��� கா���� ஆ�ேயா� ல�ட�

�.�.�.�� இ�� ெச�� வா��பாள� ப��� ேச��தா�. 1943� நா�

����னா�. இ�டா�� நாடக�க�� ந��க� ெதாட��னா�. அவர�

மைன� தமய�� ஏ�ெகனேவ அ�� ந�ைகயாக இ��தா�. ���

��மா வா����காக ��ைப ெச�றன�. அ�� ேக.ஏ.அ�பா�

இய�க��� “இ�சா�”, த��� � லா� ” ஆ�ய பட�க� 1946�

ெவ�யான�. ெபய�� �க�� �ைட�த�. அவர� மைன�

தமய���� ”�� ச�ேய இ�““ ம��� �ல பட�க�� ந��தா�. 1953�

�ம�ரா��”ேதா �கா ஜ��” ெவ���படமா� ேக�� �ைர�பட

�ழா�� �த� ப�� ெப�ற�. ெதாட��� அவ� ந��த தா��� “கா��

வாலா“ ெப�� ெவ��ெப�ற�.

தமய�� ��மா�� கதாநாய�யாகேவ ந��தா�. 1947� அவ� ந��த

‘��யா“ பட� ெவ��ெப�ற�. அேத ஆ�� இ���� ெகா�ச

வய�ேலேய காலமானா�. இர�டா�� க��� பா�ரா� தமய����

த�ைக ச�ேதா� ச�ேதா�ைக ��மண� ெச��ெகா�டா�. ச�ேதா��

ெட��ச� நாடக�கைள எ��னா�. �க�ெப�ற ந�ைகக� ப���,



நா�ட�, �னா�மா�, ைவஜய��மாலா, ந��� ேபா�றவ�க�ட�

பா�ரா� கதாநாயகனாக ந��தா�. ���யா, ��, ேசா� � ��யா, ��டா

பஜா�, பா�� ��யா�, க����, ல�வ��, க�ச�சா�,

��கம�,க�க�கஹா�, ேதாரா�ேத, ஏ��� ேதாமா� ேபா�ற அவர�

பட�க� ெவ���� பாரா��� ெப�றன. ‘வ��“ எ�ற பட��� அவர�

பாட� “ஆ�ெம�ேஜாரா ஜ��“ எ�ற பாட� ப�� ெதா��ெய�லா�

பைட�க�ப�ட�. அசலா ச� ேத� இ�� கதாநாய�யாக ந��தா�. 1946

�த� 1970 வைர பா�ரா� ��மா ந�கரா� �ரகா��தா�. ப�சா�

ெமா���� இ� பட�க� ந��தா�. அவ� கைட�யாக ந��த பட�

‘கர� ஹவா“ இ� இ��யா - பா� ���ைன�� ேபா� பா��தா����

ெச�ல ம���� ஒ� ���� ப��ய கைதயா��. பட� ����

ட����� ேப� ���த �� அவ� காலமானா�. அ��ைர�பட����

ேசா�ய� நா� ேந� ப�� ெப�ற�. அ�பட��� கைட�யாக ��ய

வாசக� “ஒ� ம�த� எ�வள� கால� த�ைம�� வா�வ�?”

எ�பதா��.

அவ� �ற�த ஆ��ல எ��தாள�. ��� தன� தா�ெமா� ப�சா��

�ற�த இல��ய�கைள உ�வா��னா�. 1960� பா��தா� ெச��

வ�தா�. “என� பா��தா�” எ�ற �ைல எ��னா�. 1969� ர�யா

ெச�� வ�� அ�த �ைன�கைள எ��னா�. அவ� பல க�ைதகைள��,

��கைதகைள�� எ��� ���தா�. என� ��மா அ�பவ�க� எ�ற

��� எ����ளா�. ந�ல வா���� �ற�� பைட��� �ற��,

இட�சா� அர�ய�� ெகா�டவராக வா��� மைற�தா�. பா�ரா�



சஹா��� �.ேக.வா�ேதவ� நாய�� இைண�� அ�ல இ��ய

இைளஞ� அைம�ைப உ�வா��னா�. ����� �ற�த க�����

தைலவரான �� ராதா���ண� �� ��� வா�ப� மாநா�ைட

நட��� ெகா��தா�. இ�மாநா��� 250 �ர���க� கல�� ெகா�டன�.

இ�� ப�ேவ� மா�ல�க�� �ர���க�� பா�ைவயாள�க��

கல�� ெகா�டன�. வா�ப� ச�க��� �த� அ�ல இ��ய�

தைலவராக பா�ரா� சஹா� ேத�� ெச�ய�ப�டா�. இ� இ��ய

க����� க���� இைளஞ� அைம�பா��. இைத ெபா�வான

அர�ய� தைலவ�க��, க����� தைலவ�க�� நா� ��வ��

வரேவ�றன�.

1951� பா�ரா� “பா�” எ�ற பட���� �ைர�கைத வசன� எ��னா�.

இ�பட�ைத ��த� இய�க ேத� ஆன�� ந��தா�. 1969� பா�ரா�

சஹா��� ப�ம �� ப�ட� வழ�க�ப�ட�. ����� தா��த�ப�ட

ம�க� வா�� ப���� ஒ� �லக� அைம��, வாசக� வ�ட�ைத��

பா�ரா� உ�வா��னா�. அவ� எ�ைமயாக வா��தா�. ஆட�பர���

எ�ைமயாகேவ ந��தா�. ��மா�� அவ� ேதைவய�ற ��க� எ���

��க��ைல. ��மா�� ஒ� ேரா� மாடலா� �க��தா�. ேதா �கா

ஜ�� பட� �ல� நவயதா��த ��மா எ�றா� எ�ன எ�பைத�

கா��னா�.

பா�ரா� ���பேம ேதாழ� �.�.ேஜா��� ஆைண�ப� க���

���பமான�. அவ� க�� ஊ�யரானா�. அவர� மைன� தமய��

கதாநாய�யாக ந��த�� �ைட�த பண�ைத க����� ெகா��தா�.



இ�டா�� உ���னராக இ��த ����ரா� க��, அ�யா ச�ரவ���,

�க�ெப�ற இைசயைம�பாள��, நா��� �ற�பாட�கைள�

பர��யவ�மான எ�.�. ப�ம� ஆ�ேயா� அ��க� ச���� இ�டாைவ

ெச�ைம�ப���ன�. இ�டா�� ம��ய��� தம� கலா�சார வா���

த��த�ைம�ட� �க��ற� எ�� பாரா�ட�ப�ட�.

1948� ேதாழ� �.�.ரண�ேவ ெசயலாளரான கால��� க��

தைடெச�ய�ப�டதா� அ�ேபா� இ�டா கைல�க�ப�� �ைல

ஏ�ப�ட�. எ��� பா�ரா�, தமய�� ேபா�ற கைலஞ�க� உ��யாக

��� இ�டா�� பார�ப�ய�ைத �ைலநா��ன�. பா�ரா�, தமய��

இ�வ�� ��மா�� ச�பா��த பண�ைத க�����, ந��த

கைலஞ�க���� அ��� உத�ன�. ேஜா��� இ�� இைண��

நாடக�க�� ந��தா�. அவர� மக� ஷ�ன� மைற��, ��� அவர�

மைன��� மரண�� பா�ராைஜ உ�����ட�. ேஜா�

எ�வளேவா ேப��� அவர� ேசாக�ைத ேத�ற ��ய��ைல. எ���

ேஜா��� ேவ��ேகா���ண�க 1972� ஜவஹ�லா� ேந�

ப�கைல�கழக��� ப�டம��� �ழா�� கல�� ெகா�� ேப�ன�.

ஆ�எ�எ� மாணவ�க� ெத���த எ���ைப �� மதெவ�யா� நா�

அைட�த இ�ன�கைள ெதா���� ேப�ன�. மாணவ�க� அவர�

ேப�ைச வரேவ�� ஆரவார� ெச�தன�.

ல�ட�� அவ� அ�வா�ற�� ெவ��ச�ைத ேத�� ெகா����தா�.

ஆனா� அவ� ��ஞான ேசாச�ச���� வ�� ேதாழ� �ரா�� �ல�

க����� க�� உ���னரானா�. இ��வைர ம�க� ேசைவ,



அவ�க��� அ��ெவ��ச� த�� ம�கைள ெசய�ப�மா�

���னா�. ேசாச�ச �ப�ைத அவ� உய�������தா�. ��மா

உல��� அவ� சமரச� ெச�� ெகா�ளாம� ந�லேத ெச�தா�. தன�

இ��நா�க�� ப�ைம தவ�� தன� ப�சா�ேலேய க��க

����னா�. அ�பதாவ� �ற�த நாைள� ெகா�டாட இ��தேபா�

பா�ரா� ��� மாரைட�பா� 13.4.1973� காலமானா�. ஆ��ேதா��

அவ� ெபயரா� �ற�த �ைர�பட�க��� ��ைப�� 1973 �த� ப��

வழ�க�ப�� வ��ற�.



இ�டா�� �ர�� எ��தாள�
ய�பா�

எ�.ஏ.ெப�மா�
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இவ� பக����� ேதாழ� க����� க�����, இ�டா���

���ய� ேதாழராக, �ேர� ச��ைத� ��ப�� �ற�த பைட�பா�யாக



�ர�� எ��தாள� எ�ற ப�ட�ேதா� இய��யவ� ய�பா�. இவ� 11

நாவ�க��, 5 ��கைத� ெதா���க��, நாடக�க�,2

பயண�����க�, த�வரலா� ��கைள எ��யவ�.ப�ம�ச�, சா��ய

அகாட����க� ெப�றவ�. ப�சா��க�கரா ���� 3.12.1903-

�ஒ� ஏைழ����ப��� �ற�தா�. அவர� தாயா� ஆ�ய சமாஜ���

ந���ைக��ளவ�. தன� மகைன ஆ�ய சமாஜ� ப���� ேச��தா�.

ஆ�ய இ��ய�க� தா� நா�ைட ஆள ேவ���. ����ஷா� த�க�

���டைன�தா� ஆள ேவ��� எ�ற ேகா�பா�ைடேய அ�கால���

ஆ�யசமாஜ�ப��க�� ேபா��தன�.

ஆனா� ய�பா� இளவய�ேலேய கா����பா� ஈ��க�ப�டா�. ���

லா��� ப���� ேபா� கா��ய�ைத� ��ப�� ப��, க���

மாணவ�ப�வ��ேலேய �ராம�க�� ெச�� �ர�சார� ெச�தா�.

ஆ�ய சமா��� கா��ர�கார�மான லாலாலஜப�ராைய� ��ப��

ச�க ேசைவ�� ஈ�ப�டா�. ேநஷன� காேல�� ப��தேபா� பக���,

�கேத� தா�பைர�� ச���தா�. இ�வ�� ப�சா�� ஆ�த� �ர��

ப�� ய�பா�ட� ேப�ன�. ேம�� வரலா��� ேபரா��ய�

ெஜ�ச��ர��யாத� கதா� �ர��யாள�க��� மாணவ�க�ட� ஆதர�

�ர�� வ�தா�. 1928-� பக����� அவர� ேதாழ�க�� இ���தா�

��யர�� கழக�ைத �வ��ன�. ��� அைத இ���தா� ேசாஷ���

��யர� பைட எ�� மா��ன�. கா���� ஒ��ைழயாைம இய�க���

அவ ந���ைக ஏ�ப�டதா� ய�பா� பக����� அைம��� ேச���

ப�யா�ற� �வ��னா�.



இைட�� ய�பா��� ஒ� இ��ர�� க�ெப��� �ளா�� ேவைல

�ைட�த�. ���ப வ�ைமயா� வ���� அ�� ேச��தாேர த�ர

அவ��� பக��� பைட�ேத �ைனவாக இ��த�. 1929-�

ப������ ெவ�ேய� லா��� த�� பைட�� ேச��தா�. அ��

இ���தா� பைட�கான ெவ���� ெச��� இட��� ேபா��

���த�. பக����� �கேத�� ைக� ெச�ய�ப�டன�. ய�பா�

உ���ட ம�றவ�க� தைலமைறவானா�க�. ெதாட��� சகரனா���

ஒ� ெவ���� ஆைல�� ��ப�ட�. இ�கால��� ����ஷாைர

எ���த இய�க��ட� ப�ேவ� அைம��கைள ேச��க ய�பா�

ேப��வா��ைத நட��னா�. ����� ைவ�ரா� இ��ைன� ெகாைல

ெச�ய ர��� ��� ைவ�த��ப�� ெப�றா�. ஆனா� இ���

த����டா�. த��ட� பைட�� ப�யா��ய �ரகாஷவ�ைய

ய�பா� ��மண� ெச�� ெகா�டா�.

ேபா�� ெபாறாைம�� �ல� ய�பாைல ேபா�� உளவா� எ��

���ன�. ஆனா� தைலவ� ச��ரேசகர ஆசா� ச�ேதக�கைள� ேபா��

ய�பாைல� த��ட� ைவ��� ெகா�டா�. 1931 ��ரவ��� ஆசா�

ெகா�ல�ப�� வைர ய�பா� அவ�டேனேய இ��தா�. பக���,

ராஜ��, �கேத�, ஆசா� மைற���� �ற� ய�பா� இ���தா�

ேசாஷ��� ஆ��ைய �னரைம�ப�� இற��னா�. ர�யா����

ேபா� �ர��ைய எ�ப� நட��வ� எ�பைத� ப��� வர

����னா�. ஆனா� அ� சா��யமாக��ைல. ஆசா� மைற����

�ற� இவேர பைட�� கமா�ட� ஆனா�. 1932-� அலகாபா���



ய�பா� ைக� ெச�ய�ப�� 14 ஆ�� க��காவ� த�டைன

ெப�றா�.

ேந� ���ப�ைத� ேச��த வழ�க�ஞ� �யா� �மா� ேந� ய�பாைல

பா�கா�க வ�தா�. ஜவக�லா� ேந��� தைல��டா�. ஆ�ஆ��

�ைற����த�� ஆ�ென�� இ�ட�ேநஷன� �ல� 1938-�

��தைலயானா�. அத���அவ� எ�த� �வ��னா�. மா���ய�

க�ேணா�ட��� இ��ய ச�க வா�ைவ அவர� பைட��க� எ����

��ன. இ���தா� ேசாச�ச� ��யர��பைட�� ெதாட���யாகேவ

அவ� க����� க���� உ���னரானா�. ��� இ�டா��

அைம�பாள�க�� ஒ�வரானா�. 1939-� தன� “�ைக�����

பற�த�” எ�ற நாவைல எ��னா�. க�மேயா� எ�ற இ���

ப���ைக�� �ற��� க��ைரக� எ��னா�. அைத� ெதாட���

“�ர��” எ�ற நாவைல எ��னா�. அைத ெவ��ட தைடக� வ�தன.

அதனா� “�ர�� கா�யாலயா”(��ல� கா�யாலயா) எ�ற ப��பக�ைத

�வ��னா�.

ெதாட��� “கா�ேர�”, “�ேரா�” எ�ற நாவ�க� க�����கைள

ஆதாரமா� ெகா�� ெவ�வ�தன. அவர� ��கைதக�, நாடக�க�,

க��ைரக� அவைர மாெப�� ேபாரா�யாக, �ர��யாளராக ம�க�ட�

ெகா�� ேச��த�. ��� ெதா��கைள� ெகா�ட அவர� வா��ைக

வரலா�ைற “ஒ� ��க��� க�ேணா�ட�” எ�ற தைல���

எ��னா�. அ�� ��தைல� ேபா�� ஆ�தேம��ய ேபாரா�ட�க�



ப�� �������ளா�. பக���, ஆசா� இ�வைர�� �க�� ம���

ேந��தா�.

ய�பா�� ��கைள ம���� ெச�தவ�க� அைனவ�ேம அவைர

“மா����� நாவ���” எ�ேற வ�����ளன�. ஆ�ெப�

சம��வ� ேபா�ற �சய�க�� க���ச� ேகா�பா�க�� உ��யாக

��றா�. இவர� “ஜா�தா ச�” எ�ற ெப�ய நாவ� இ��யா - பா�

���ைன ப��ய�. அைத டா��டா�� “ேபா�� அைம���”

நாவ��� இைணயான� எ�� �ம�சக�க� எ��ன�. அவர� கைட�

நா�க�� க� பா�ைவ ம�� ��டதா� ஒ� ேதாழைர அைழ��

ேபா�� அைம��� நாவைல வா��க� ெசா�� ேக�டா�. அைத

மக�தான நாவ� எ�� பாரா��னா�.

இ�� வைர �ர��யாளராகேவ வா��த ய�பா� 26.12.1976-�

காலமானா�.



இ�டா�� ெப�ைம���ய
பைட�பா� ேக.ஏ.அ�பா�

எ�.ஏ.ெப�மா�
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இ��ய ��ேபா�� நாடக ச�க� (IPTA) - இ�டா�� அ�க� வ���

அத� ெப�ைமைய உலக� ��வ�� �ைலநா��யவ� �வாஜா



அகம� அ�பா� - ேக.ஏ.அ�பா�. நாவ�க�, ��கைதக�, ��மா

�ைர�கைத வசன�, �ைர இய��ந�, ப���ைகயாள�, த��ப��க�

எ��தாள� என ப��க� ப�மாண� ெப�றவ� அ�பா�. தன�

ேதாழ�கேளா�� இ�டா உ���ன� �ைர�பட� தயா��பாள�

����ரா� க�ேரா�� ெந��கமாக இ��தா�. அ�பா� எ��யைவ 73

��களா��. அவைர� ப�� ம�றவ�க� 9 ��கைள

ெவ�����ளன�.

அ�பா� �த� �தலாக வ�க� ப�ச� ���� இ�டா நட�� வ�த

‘த��� � லா�” நாடக�ைத �ைர�படமாக இய��னா�. இ��யா��

அ�தா� ச�க யதா��த ��மா�� �வ�கமாக� �க��த�. ��சா நக�,

நயாச�சா�, ஜ�ேத ரேஹா, சா� இ���தா� ேபா�ற இவர� பட�க�

ேத�ய, ச�வேதச� ப��கைள� ெப�றன. ர�யா இவைர�

ெகா�டா�ய�. ���� ரா�க��� மகனான ரா�க��� ஆவாரா, �

�மா� 420, ேமரா நா� ேஜா�க�, பா�, ெஹ�னா ேபா�ற பட�கைள

இய��னா�. அவர� பட�க� அைன��� ெவ��ெப�றன.

ப���ைகக�� �ற�� ப��க� ெவ���வைத �த��த��

அ�பா� தா� ‘பா�ேப �ரா��க�’�� �வ�� ைவ�தா�. ����

வார ஏ���� எ��னா�.

இ��ரா கா�� நா��� அவசர�ைலைய� ெகா�� வ�த ேபா� அைத

எ���� ���� ப���ைக�� கைட�� ப�க��� க�ைமயாக

�ம���� வ�தா�. அவ� “நா�� நகர�க�” எ�� ஒ� டா��ெம�ட�

பட� எ��தா�. அ�� ���, ப�பா�, க�க�தா, ெச�ைன ஆ�ய நா��



நகர�க�� உைழ�பா� ம�க�� வ�ைம�ப�ட வா��,

ேம������ன�� ஆட�பர வா�� ப�� ேதா�����

கா�����தா�. ெச�சா� ேபா�� அ�பட���� ‘ஏ’ ச���ேக�

வழ��ய�. ‘�’ ச���ேக� ேகா� அ�பா� உ�ச��ம�ற� வைர

ெச�றா�. ஆனா� �ைட�க��ைல. ��தைல� ேபாரா�ட

கால�க�ட��� உ�� இல��யேம ேமேலா�����த�. �ேர�ச��

ேபா�றவ�க� �ட உ��ெமா���தா� எ��ன�. இ��ய - பா�.

���ைன��� �றேக இ�� இல��ய� தைல���ய�. உ��

ெமா��� எ��� ெகா����தவ�க� இ���� எ�த� �வ��ன�.

அ�பா� எ��ய “இ��லா�” எ�ற நாவ� மத�ேராத

�ேராத�கைள��, அதனா� �ைள�� வ��ைறகைள��

அ�பல�ப���ய�. இ�த நாவ� இ��யெமா�க��� ர�ய�,

ெஜ�ம�, இ����, �ெர��, அர� ெமா�க��� ெமா�யா�க�

ெச�ய�ப�� ெவ��ட�ப�ட�. அ�பா� தன�

�ைர�பட�க��கான கைதகைள இ�டா தைலவ�களான �ேர�ச��

�த� ���ரா� ஆன�� வைர�லான எ��தாள�க�ட���� ெப�றா�.

உைழ�பா� ம�க�� �யர�க� �த� காத� வைர அ�ைமயான

பட�க� எ��தா�. ேத�ய ஒ�ைம�பா�ைட வ������ ‘சா�

இ���தா�’ பட��� அ�தா� ப�சைன அ��க�ப���னா�.

அ�தா��� த�ைத இ�டா தைலவ�க�� ஒ�வராக இ��தவ�.

இ�பட� ���ெப�றதா��.



அ�பா� இல��ய�, இல��யம�லாத வசன�க� ப�� பல ெப�ய

ம�த�கைள� ேப�� க�� அவ�ைற ெவ���டா�. ர�ய� �ரதம�

���ேச�, அெம��க ஜனா�ப� ��ெவ��, சா�� சா���, �ன�

தைலவ�, மாேச��, ��ெவ� �ர� �� ககா�� ேபா�றவ�கைள�

ேப�� எ����ளா�. இவர� ‘ந�சைல��க�’ எ�ற பட���� 1980�

த�க ம�� ப�� �ைட�த�. ர�யா������,சா��ய

அகாட������� பல ���க� அவ��� வழ�க�ப�டன.

இ�டா��� ெவ��� இ��தவ�க���� அ�பா� �ைர�கைத

வசன� எ��� ெகா��தா�. ெகா�ய� ேபா��கால��� �னா ெச�ற

டா�ட� ேகா��� கைதைய அ�பா� எ��னா�. �ரபல இய��ந�

ேச�த� ஆன����� ��சாநக� பட�கைதைய எ��னா�.

அ�பா� அ�கா� ���� ப�கைல�கழக��� வழ�க�ஞ� ப�ட�

ெப�றவ�. ெச�சா� ேபா�� ேக�� உ�ச��ம�ற��� அவேர

வாதா�னா�. அ�யானா மா�ல� பா�ப� நக�� 7-6-1914� �ற�த

�வாஜா அகம� அ�பா� 1-6-1987� ப�பா�� காலமானா�. அவர�

பைட��க�� இ��லா�, த��� எ�ற இ� நாவ�க� ��� த���

வ����தன. �க���க பைட�பா�யான அ�பா� இ��ய�க��

இதய�க�� ��காம� �ைற����பா�.



���ைனைய எ���� ேபனா
���த எ��தாள� ���ண ச�த�

எ�.ஏ.ெப�மா�

மா�� 6, 2020
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ச�த� தன� பைட��க�� சா�, மதெவ�கைள� க�ைமயாக�

சா�னா�.இன�கலவர�க�, வ��ைறக�, பய�கரவாத�ைத ேவர��க



ேவ��ெம�றா�. �க��ற�த ம�தா� மா�யாக��, ச�வேத�ய வா�

யாக�� வா��தா�

���ண ச�த�, உ��, இ��, ஆ��ல ெமா�க�� நாவ�க�,

��கைதக�, ��மா, �ைர�கைதக� என எ��� ���தவ�. இ�ப�

நாவ�க�, ��ப� ��கைத� ெதா���க� ெவ�யா���ளன. ேர�ேயா

நாடக�க�� எ�� ஒ�பர�பா�ன. இ��ய - பா�. ���ைன��� ��

இ���� ம��ேம எ��னா�. இவர� எ����க� அைன��� அ�கத�

�ைவ��ளைவயாதலா� பல�� ���� வா��தன�. �ைர�கைத

வசன� எ�� தன� வ�ைமைய� ேபா��னா�. ஒ� க�ைத��

�யச�ைத எ�ற இவர� நாவ� த��, ஆ��ல� உ�பட ப�னா�

ெமா�க�� ெமா� ெபய��க�ப�� ெவ�யான�.

���ண ச�த�� “அ�னதாதா” (தா�ய தான�) �க�ெப�ற�. �ல�

�ர��க��காக உைழ�� தா�ய�கைள �ைள��த �வசாய� ��

அ�ைமக�� வ�ைம வா�� ப��ய� கைத. இ� 1946� “த��� - �-

லா�” எ�� இ��� �ைர�படமாக ெவ�யா� ெவ��ெப�ற�.

ெதாட��� இவர� “ம�தா (1966), “ஷராப�” (1970) �ைர�பட�க� வ��

�க�ெப�றன. தன� �ைர�கைதகைள இவ� உ��ெமா��� தா�

எ��� ெகா��தா�. ���ண ச�த� 23-11-1914� ராஜ�தா�� பர����

ஒ� டா�ட�� மகனா� �ற�தா�. ஆனா� அவ�கள� ���க� ப�சா�

மா�லமா��. ��� இவர� த�ைத கா���� ����� மகாராஜா��

டா�டரா� ேச��தா�.



ச�த�� �த� நாவலான “��ய���” கா���� ���ைன

���ததா��. �க�ெப�ற இவர� பைட�பான “��� கா சன�” கா��ர�

��வ� ஒ�வ�� கைதயா��. இ� ��வ�� �ைன�களாக

எ�த�ப�ட�. அ��� ச�த� எ��ய �க�ெப�ற நாவ� “க�தா�”

(�ேரா�) இ��யா - பா� ���ைனைய அ��பைடயாக�

ெகா�டதா��. அத�ேபா� ம�க� அைட�த அள� கட�த

��ப�யர�கைள� ப����, அ�� ஒ� இைளஞ�� �ேராக�

ெசய�க� ப���� எ��னா�. கா��ர�� �ராம�க�� வா��

�����, நகர�க�� ��ேய�ய ம�க�� வா��ைக� �ர��கைள��

��கைதகளாக எ��னா�. அவ��� அ�த வ�டார வழ���

ெசா�கைளேய பய�ப���னா�.

1930� ச�த� பா�ம� ����ய� க����� ேச��� ப��தா�. ஆ��ல

இல��ய ��கைள அள�லா ஆ�வ��ட� ப��தா�. உ��

இல��ய�கைள�� கைர��� ���தா�. 1932� தன� �த�

��கைதயான “சா�” ைவ ெவ���டா�. இ��ய ��ேபா�� எ��தாள�

ச�க�, இ��ய ��ேபா�� நாடக ச�க� - ஆ�யவ��� ���ய�

தைலவராக��, க����� க���� உ���னராக�� இ��தா�.

க����� க���� ெபா�� ெசயலாள� �.�.ேஜா�, ச�ஜ� ஜா��,

�ேர�ச��, பா�ரா� சஹா� ஆ�ேயா�� ெந���ய ேதாழராக��

ச�த� �க��தா�.

ச�த� தன� பைட��க�� சா�, மதெவ�கைள� க�ைமயாக�சா�னா�.

இன�கலவர�க�, வ��ைறக�, பய�கரவாத�ைத ேவர��க



ேவ��ெம�றா�. �க��ற�த ம�தா�மா�யாக��,

ச�வேத�யவா�யாக�� வா��தா�. ���ண ச�த�, ச�மா ���� எ�ற

ெப�ைண� ��மண� ெச�தா�. அவர� மரண����� �� ��யாவ�

ேசா�ராைவ மண�� ெகா�டா�. அவ��� இ�மக�க��, ஒ� மக��

�ற�தன�. அவ� தன� வா�நா�� ������ ேம�ப�ட ��கைள

ெவ�����ளா�.

8-3-1977� ��ைப���ள தன� ���� ��வ�க��கான ஒ� நாவ�

எ��வ�� ஈ�ப����தா�. “ஒ� வா��� இல��ய�” எ��

ெபய��� �த�வா��ய�ைத எ��� ெகா����த ேபாேத ���

மாரைட�பா� காலமானா�. ஜ��-கா���� ��� நக�� ���ண

ச�த� ெபயரா� ஒ� ெப�ய ��கா��, அத� ந��� அவர� �ைல��

��வ�ப���ள�. ஏகா�ப��ய எ����, ���ைன எ����,

சா�மதெவ�கைள எ�����, �ராம��ற �வசா�க�� �யர�க�,

��வ� ���க�� அவல� ப�� அமர இல��ய�க� பைட���ளா�.



மக�தான கைலஞ� ச�த� ஹ��
எ�.ஏ.ெப�மா�

மா�� 7, 2020
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ச�த� ஹ�� ஒ� க����� (மா����� ) நாடக எ��தாள�,

இய��ந�, ெத� நாடக�கைள இய�� அர�ய� க����கைள ம�க��

ெந�ச�க�� ப�ய� ேபா�பவ�, ந�க�, பாடலா��ய�, பாடக�,

த��வவா� என� ப��ைற ��தக�. 12-4-1954� ����� �ற�த இவ�

இ��ய மாணவ� ச�க��� ெசய� �ரரா� �க��தவ�. ������



அ�கா��� அவர� த�ைத ஹ��, தா� கம� ஆசா� ஹ�� இ�வ��

மா���ய�க�. எனேவ மா����� �ழ�ேலேய வள��தா�.

ச�த� ��� ப�கைல�கழக��� ஆ��ல இல��ய� எ�.ஏ. ப��தா�.

அ�ேபா� இ��ய மாணவ� ச�க��� ��ன��� ெசய�ப�டா�.

க�� உ���னரா� இ��ய ம�க� நாடக ம�ற� -இ�டா�� ெசய�பட�

�வ��னா�. அேநக ெத� நாடக�கைள நட��னா�. ��� ஜனநா��ய

ம�� எ�ற ம�க� நாடக ��ன�ைய உ�வா��னா�. அத� 1973�

ஜன� எ�ற அைம�ைப �வ��னா�. அ� இ�டா��� ெவ�ேய

மா����� க����� க��ேயா� இைண�� இய��ய�. இ��ரா

கா�� அவசர�ைலைய� ெகா�� வ�த ேபா�, பத� நா�கா�ைய த�க

ைவ�பத�� ெச��� அ��ரம�ைத ச�த� க���� “��� ��� ���”

(நா�கா�) எ�ற ெத� நாடக�ைத ஒ� வார கால� ேபா� �ள�

ைமதான��� நட��னா�. இ�த நாடக��� ஒ� ராஜா தன�

��மாசன�ைத த�ேனா� ���� ெகா�ேட அைலவா�. நா�கா�ைய

ேத�� ெச�ய�ப�ட ஜனநாயக� �ர����ட� ராஜா தர ம��பா�.

இ�த� ெத� நாடக� ச�ைக� ேபா� ேபா�ட�. இ� ஜன� அைம����

ஒ� �����ைனயான�. ஆனா� அவசர�ைல கால��� ���

நாடக�க� தைட ெச�ய�ப�டன. எனேவ அ�த 19 மாத�க��

ஆ��ல� ேபரா��யரா� கா���, ���, கா�வா�

ப�கைல�கழக�க�� ப�யா��னா�.

அவசர�ைல ���த�� ஜன� நாடக� ப���� ����ய ச�த�

ஹ�� “���” (எ��ர�) எ�ற நாடக�ைத ெத��க�� இர�� ல�ச�



ெதா�லாள�க�ைடேய நட��ன�. �வசா�க� �ர�சைன �����,

பா�ச� �����, ெப�க� �தான வ��ைறக� �����,

ேவைல��ைம, பண��க� ேபா�ற தைல��க�� நாடக�கைள

நட��னா�. ��த�ஷ��� “மல�� ��க�” ேபா�ற ��வ�

ெதாட�கைள �.�.��ய�களா��� த�தா�. க�� உ���ன��

சகேதாழ�மான ெமாலா� ��ைய ��மண� ெச�� ெகா�டா�. ��ஐ

ெச�� ��வன����, எகனா�� ைட��, ப���ைக���

ெச��யாளராக ப�யா��னா�. ேம��வ�க அர�� ெச��� ெதாட��

அ�கா�யாக�� ப�யா�� உ�ளா�. ��ன� அ����� �ல�

��ேநர அர�ய� ெசய�பா�க�� ஈ�ப�டா�. மா��� கா�����

“பைகவ�க�, ஹ�� த���� “ேமாரதர� கா ச�யா�ரகா” ஆ�ய இ�

நாடக�க�� அவ��� �க� ேச��தன. 1-1-1989(ஜனவ� 1)�

கா�யாபா� ���ப� ேத�த� நட�த�. அ�ேபா� ஜன� “ஹ�லா

ேபா�” (உர��� ேப�) எ�ற ெத� நாடக�ைத ��� அ��� உ�ள

ஜ�தா�� �ராம��� சா�பாபா� எ���ட��� நட��ய�. அ��

கா��ர� ��ட�க� நாடக� �� �� தா��த� நட��ய�� ச�த�

ஹ�� ெகா�ல�ப�டா�. அவ� இற�� இ� �ன�க���� �� அவர�

மைன� ெமாலா� �� அேத இட��� அேத நாடக�ைத நட���

கா��னா�. ச�த� ஹ��ைய� ெகாைல ெச�த கா��ர� தைலவ�

�ேக� ச�மா உ���ட ப��� ேப��� கா�யாபா� ��ம�ற� ஆ��

த�டைன ���� ���ப��த�. ச�த� தன� ந���� கால��� 24

நாடக�கைள 4000 �ைறக� வைர நட����ளா�. அவ� ெகா�ல�ப�ட



ஜ�தா�� �ராம��� ஆ��ேதா�� ��� நா�க� நாடக�கைள ஜன�

நட�� வ��ற�.

ச�த� ஹ���� ப�ைய� ெதாட�� வைக�� எ��தாள� �ஷ�

சஹா� ம��� பல கைலஞ�க�� �ய��யா� ச�த� ஹ�� �ைன�

அற�க�டைள சஹம� 1989 ��ரவ� மாத��� உ�வா�க�ப��

ெதாட��� ெசய�ப�� வ��ற�. ேகரள��� ேகா��ேகா��� அவ�

ெபயரா� ச�த� ஹ�� நா��ய ச�க� அைம�� ஏைழ மாணவ�க���

இலவச ப���ய��க�ப��ற�. ந�க� கம�ஹாச� ந��� இய��ந�

��த� � இய��ய “அ�ேப �வ�”, இ�� இய��ந� ரா��மா� ச�ேதா�

இய��ய “ஹ�லாேபா�” �ைர�பட�க� அவர� �ைன��

உ��தலா� எ��க�ப�டைவ. ஓ�ய� எ�.எ�.உேச� “ஹ����

அ�ச�” எ�ெறா� ஓ�ய� ��� அைத ஏல���டா�. �பா� ப��

ல�ச���� அ� ஏல� ேபான�. அைத அவ� ஜன���ேக வழ��னா�.

ல�ேனா�� ம�த உ�ைமக��கான அைம�� ஆ��ேதா�ம அவ�

ெபயரா� �ற�த பைட��க���� ப��க� வழ�� வ��ற�. நா�

��வ�� ச�த� ஹ�� ெபயரா� நாடக� ���க��, கைல இல��ய

இய�க�க�� ெதாட�� நட�� வ���றன. ச�த� ந�ேமா��

ெத��க�� எ�ய ம�கேளா�� �ர�தரமா� வா��றா�.
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ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�

ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��

இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�

ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக

�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���

����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��

ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த��



����தக�க� அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ

�க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

அேமசா� ���� க���� த�� ஆதர� த�த �ற�, த��

����க� அ�ேக ��பைன��� �ைட���றன. ஆனா� அவ�ைற

நா� ப��ற�க இயலா�. ேவ� யா���� ப�ர இயலா�.

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய

�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த�

ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,

உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ�

ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள

உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��

உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல�

அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக�

ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த

����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,

இலவசமாக வழ�கலா�.



எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��

����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா��

ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�

ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�

ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம

அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள

ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����

ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���

வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள

“Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�

ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க�

அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��

உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.



ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள�

ப��க�  �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண�

இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச

����தக�களாக வழ��வத��  நம�� 

அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�

ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய

��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட

அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா�

நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க��

�த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��

����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம��

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க

உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��

ெச��ேறா�.

FREETAMILEBOOKS.COM

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�

காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள

இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.



அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���

ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா? 

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������

வைல�ப��க����� ப��கைள 

எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா��

ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள

“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�

அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க��

உ�ைமகைள�� தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான

����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���

��ன�ச� அ��ப��. 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற

ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த���

�ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக

பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader

ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���

எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��

ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�

ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா�

நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���

இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�

ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா���

த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.



த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற

க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல

வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த���

உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன

அ�ம����றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� CREATIVE COMMONS உ�ம��� ��

அவர� பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

�வ�க�

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம (வைலதள��� ெபய�).

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/


த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம���

ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��

வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ�

�ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���

ஈ�ப���ேளா�. 

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய

க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���

��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள ெபற

�����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள�� இ����

வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள  �ர�ெய��பத���

அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய

ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக

உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.

ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�

ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://www.freetamilebooks.com/


http://creativecommons.org/licenses/ 

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

 

ந��.

���

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��

எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய�

ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய

வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������

��ன�சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ��

�கவ��� அ��� ைவ��க�. 

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���

எ�ன ெச�வ�?

http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட

ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக�

தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ����

���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள

ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

 

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண���

ப��க� காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல�

வைக�ப��த� படாமேலா இ����. 

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான

தைல����� வைக�ப��� ����தக�களாக�

தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-

I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�. 

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான

ப��க� த���க�பட ேவ���. 



எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�. 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google
Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948  

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

க�ய� அற�க�டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


க�ய� அற�க�டைள

 

ெதாைல ேநா�� – Vision

த�� ெமா� ம��� இன����க� சா��த ெம��க�வள�க�,

க��க� ம��� அ���ெதா��க�, அைனவ����  க�ட�ற

அ��க��� �ைட��� �ழ�

ப� இல��  – Mission

அ��ய� ம��� ச�க� ெபா�ளாதார வள����� ஒ�ப, த��

ெமா��� பய�பா� வள�வைத உ���ப���வ��, அைன��

அ��� ெதா��க��, வள�க�� க�ட�ற அ��க���

அைனவ���� �ைட�க�ெச�த��.

 

த�ேபாைதய ெசய�க�



க�ய� ���த� – http://kaniyam.com

��ேய��� காம�� உ�ைம�� இலவச த�� ����க� –
http://FreeTamilEbooks.com

 

க�ட�ற ெம�ெபா��க�

உைர ஒ� மா�� –  Text to Speech

எ���ண� – Optical Character Recognition

����ல���கான எ���ண�

����க� ���� க���� அ���த� – Send2Kindle

������யா��கான �� க��க�

����க� உ�வா��� க��

உைர ஒ� மா�� – இைணய ெசய�

ச�க இல��ய� – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஐஒஎ� ெசய�

WikisourceEbooksReportஇ��ய ெமா�க��ககான ����ல�

����க� ப��ற�க� ப��ய�

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


FreeTamilEbooks.com – Download counter ����க� ப��ற�க�

ப��ய�

 

அ��த ��ட�க�/ெம�ெபா��க�

 

��� �ல��� உ�ள ����கைள ப��ேநர/�� ேநர�

ப�யாள�க� �ல� �ைர�� �ைழ ����த�

�� ேநர �ரலைர ப�யம��� ப�ேவ� க�ட�ற ெம�ெபா��க�

உ�வா��த�

த�� NLP �கான ப���� ப�டைறக� நட��த�

க�ய� வாசக� வ�ட� உ�வா��த�

க�ட�ற ெம�ெபா��க�, ��ேய��� காம�� உ�ைம��

வள�கைள உ�வா��பவ�கைள� க�ட��� ஊ����த�

க�ய� இத�� அ�க ப�க��பாள�கைள உ�வா��த�, ப���

அ��த�

���லா�க���� ஒ� இைணயதள ெசய�

எ���ண��� ஒ� இைணயதள ெசய�

த�� ஒ�ேயாைடக� உ�வா�� ெவ���த�



http://OpenStreetMap.org � உ�ள இட�, ெத�, ஊ� ெபய�கைள

த�ழா�க� ெச�த�

த��நா� ��வைத�� http://OpenStreetMap.org � வைரத�

�ழ�ைத� கைதகைள ஒ� வ��� வழ��த�

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ���ப��� API �� ேதாதாக மா��த�

http://Ta.wiktionary.org �காக ஒ��ப�� ெச��� ெசய�

உ�வா��த�

த�� எ���� �ைழ����� உ�வா��த�

த�� ேவ��ெசா� கா�� க�� உ�வா��த�

எ�லா http://FreeTamilEbooks.com ����கைள�� Google Play

Books, GoodReads.com � ஏ��த�

த�� த�ட�� க�க இைணய ெசய� உ�வா��த�

த�� எ�த�� ப��க�� க�ற இைணய ெசய� உ�வா��த� (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேம�க�ட ��ட�க�, ெம�ெபா��கைள உ�வா�� ெசய�ப��த

உ�க� அைனவ�� ஆதர�� ேதைவ. உ�களா� எ�வாேற��

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/


ப�க��க இய�� எ�� உ�க� �வர�கைள 

kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச� அ����க�.

 

ெவ��பைட�த�ைம

க�ய� அற�க�டைள�� ெசய�க�, ��ட�க�, ெம�ெபா��க�

யா�� அைனவ���� ெபா�வானதாக��, 100%

ெவ��பைட�த�ைம�ட�� இ����.இ�த இைண���

ெசய�கைள��, இ�த இைண��� மாத அ��ைக, வர� ெசல�

�வர�க�ட�� காணலா�.

க�ய� அற�க�டைள�� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா��க� யா��

க�ட�ற ெம�ெபா��களாக �ல �ர�ட�, GNU GPL, Apache, BSD, MIT,

Mozilla ஆ�ய உ�ைமக�� ஒ�றாக ெவ��ட�ப��. உ�வா�க�ப��

�ற வள�க�, �ைக�பட�க�, ஒ��ேகா��க�, காெணா�க�,

����க�, க��ைரக� யா�� யாவ�� ப���, பய�ப����

வைக�� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� இ����.

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


ந�ெகாைட

உ�க� ந�ெகாைடக� த���கான க�ட�ற வள�கைள உ�வா���

ெசய�கைள �ற�த வைக�� �ைர�� ெச�ய ஊ������.

��வ�� வ��� கண��� உ�க� ந�ெகாைடகைள அ���, உடேன

�வர�கைள kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச�

அ����க�. 

Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

 

UPI ெசய�க��கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 
 

����: �ல UPI ெசய�க�� இ�த QR Code ேவைல ெச�யாம�

ேபாகலா�. அ�சமய� ேமேல உ�ள வ��� கண�� எ�, IFSC code ஐ

பய�ப��த��.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account
number and IFSC code for internet banking.
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